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Abstract: This article discusses the pacemakers and their sources of energy. The introduction is to 

clarify the basic characteristics and history of pacemakers. The core of the article is the implemen-

tation of realization and description of the construction of the current peacemakers. In the last part 

of this article are presented two kind of energy sources that are not currently used in practice, 

however they can be interesting for future aplications. Conclusion sumarizes the information from 

article. 
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1 ÚVOD 

Technický slovník definuje kardiostimulátor ako generátor  elektrických impulzov, podporujúcich 

alebo nahradzujúcich elektrickú činnosť vlastného srdca. Elektrické impulzy majú trvanie 1 – 2 ms 

a opakovací kmitočet 50, 150 alebo 200 tepov za minútu. Podľa umiestnenia sa rozoznávajú kardi-

ostimulátory externé (mimo telo pacienta) alebo implatabilné (voperované do organizmu). 

Na druhú stranu moderné internetové encyklopédie definujú kardiostimulátor ako medicínske zari-

adenie, ktoré využíva elektrické impulzy, dodávané dotykovými elektródami srdečnému svalu 

k regulácii srdečného tepu. Primárnym účelom kardiostimulátora je udržovanie primeranej rýchlos-

ti tlkotu srdca, buď preto, že prirodzená srdečná činnosť pacienta nie je dostatočná, alebo je zablo-

kovaný systém rozvodu elektrického signálu v srdečnom svale.  

2 KARDIOSTIMULÁTORY 

2.1 HISTÓRIA 

Prvá klinická implantácia kardiostimulátoru prebehla v roku 1958 v Inštitúte Karolinska vo švéds-

kej Solne. Bol navrhnutý Runem Elmqvistom a chirurgický zákrok zrealizoval Ake Senning. Elek-

tródy boli zavedené do srdečného svalu po chirurgickom otvorení hrudnej dutiny. Zariadenie zlyha-

lo po 3 hodinách. Následne implantovaný kardiostimulátor vydržal dva dni. Arne Larson, ktorý bol 

týmto pacientom, behom svojho života vystriedal 26 rôznych druhov kardiostimulátorov. Zomrel 

v roku 2001 vo veku 86 rokov, svojou dĺžkou života prežil vynálezca prvého kardiostimulátora aj 

doktora, ktorý zákrok zrealizoval. 

Prvé implantabilné kardiostimulátory boli nespoľahlivé a mali krátku životnosť spôsobenú napája-

cími ortuťovými zdrojmi. Koncom šesťdesiatych rokov prišlo niekoľko výrobcov 

s kardiostimulátormi napájanými rádioizotopovými termoelektrickými generátormi. Táto technoló-

gia bola však v roku 1971 zatienená vynálezcom lithiovej batérie Wilsonom Greatbatchom. Tento 

typ batérií je používaný v súčasnej dobe v kardiostimulátoroch. Ich výhodou je vyššia gravimetric-

ká hustota energie, malé samovybíjanie, dlhá životnosť (viac ako 10 rokov) a menšia veľkosť. 

Súčasne najmenší kardiostimulátor sveta je od firmy Vitatron (váži len 21 gramov), ktorý umožňu-

je prevádzať analýzu zdravotného stavu pacienta a úpravu funkcie kardiostimulátora podľa kon-

krétnych požiadaviek jednotlivých pacientov. 
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2.2 REALIZÁCIA  

Implatabilný kardiostimulátor je zložený z 3 základných častí: 

 elektronickej časti (generátor stimulačných impulzov, obvody snímania a vyhodnocovania 

spontánnej srdečnej činnosti, komunikačné obvody, napájací zdroj), 

 stimulačných elektród s vodičmi, 

 a programátora (nie je implantovanou súčasťou). 

Vlastné telo stimulátora je spravidla tvorené hermeticky uzavretým titanovým púzdrom s laserom 

prevedeným popisom výrobcu, typu stimulátora atď. Výstupný obvod generuje pulzy s amplitúdou 

0,8 – 5 V a šírka impulzu býva 0,05 – 1,5 ms. Snímanie spontánnej aktivity sa prevádza pomocou 

bipolárnych elektród (obidve elektródy sú umiestnené na vodiči asi 2 cm od seba) alebo unipolár-

nych elektród (jedna elektróda je na vodiči, druhá na púzdre stimulátora). Pre správnu činnosť kar-

diostimulátora môže byť obmedzujúca prítomnosť silných elektromagnetických polí napr. v okolí 

vysokonapäťových generátorov, antén rádiolokátorov, ale napr. aj pri vyšetrení magnetickou rezo-

nanciou.  

2.3 SCHÉMATICKÉ USPORIADANIE  

Na Obr. 1 vidíme schématické usporiadanie moderného kardiostimulátora. Celok uzavretý v ko-

vovom púzdre tvorí z väčšej časti lithiová batéria, ktorá musí zabezpečiť napájanie celého mikro-

systému na dobu 10 až 12 rokov. Srdcom celého kardiostimulátora je hybridný intergrovaný obvod, 

na ktorom sa nachádza celá elektronika potrebná k činnosti. Konkrétna realizácia tzv. „hybridu“ 

závisí na usporiadaní a spôsobu práce celého systému. Mechanické usporiadanie má vplyv na tvar 

vysielacej a prijímacej antény, ktorou komunikuje kardiostimulátor s programátorom. Samozrej-

mou funkciou púzdra je ochrana kardiostimulátora pred vonkajším prostredím a rušivým elektro-

magnetickým poľom.  

 

Obrázek 1: Schématické usporiadanie moderného kardiostimulátora 

2.4 NAPÁJANIE 

Požadovaná životnosť (10 rokov) a veľkosť (hmotnosť) napájacej batérie kladie veľké nároky na 

jej prevedenie, kapacitu a veľkosť samovybíjacieho prúdu. V súčasnej dobe sa používajú lithiové 

akumulátory (Li-I a Lithium-chromit strieborný, Li-MnO2 pre defibrilátor) s kapaciotou 0,8 – 3 Ah 

a nominálnym napätím 2,8 V. V niektorých prípadoch je možné batérie vysokofrekvenčne dobíjať. 
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2.5 RIZIKO VYČERPANIA ZDROJU 

Pacemakerový syndróm (PS) je komplikáciou kardiostimulácie, ktorá môže byť spôsobená vyčer-

paním zdroja kardiostimulátora. Tento syndróm bol prvýkrát popísaný v roku 1969 Mitsuim, ktorý 

ho nazval „pacemaking syndrome“.  

V konkrétnom prípade na pacientovi s DDD (D = komora a predsieň) stimuláciou bolo zistené vy-

čerpanie zdroja kardiostimulátora a komorová stimulácia VVI (V = komora, I = inhibícia). Po vy-

čerpaní zdroja bola indikovaná výmena kardiostimulátora s použitím nového dvojdutinového kar-

diostimulátora pripojením na pôvodné elektródy. Po zavedení fyziologickej stimulácie DDD úplne 

zmizli klinické problémy. 

Výsledkom z tohto prípadu bol fakt, že vyčerpanie zdroja môže spôsobiť automatickú zmenu sti-

mulácie (z DDD na VVI) samotného kardiostimulátora, čo spôsobuje pacientovi zdravotné pro-

blémy (PS). 

2.6 NÁVRH NA ZLEPŠENIE ZDROJOV 

Materiály, ktoré budú práve vymenované, sú síce perspektívne do budúcna, no stále v štádiu vývoja 

a nepoužívajú sa momentálne v praxi. Oba prvky majú sadu nedostatkov ako napríklad veľká ne-

stabilita, malá spoľahlivosť a tým zatiaľ nespĺňajú požiadavky pre aplikáciu.  

Li-S batérie majú vysokú teoretickú kapacitu (1675 mAh/g) a vysokú gravimetrickú hustotu ener-

gie (3200 Wh/kg). Výhodami okrem vysokej kapacity a gravimetrickej hodnoty je ľahká dostup-

nosť síry a jej nízka cena v porovnaní s katódovými materiálmi. Bohužiaľ sa u neho vyskytujú aj 

nevýhody v podobe nízkej elektrickej vodivosti a objemovej zmene síry počas cyklovania o 80%.  

Ďaľším potenciálne zaujímavým elektródovým materiálom je VB2 (diborid vanadu), ktorý sa sice 

v súčasnej dobe opakovateľne nabíjať nedá, ale jeho najväčšou výhodou je vysoká kapacita jako 

gravimetrická (5,3k Wh/kg) tak i volumetrická (približne 15k Wh/l) a to vďaka skutočnosti, že ten-

to materiál je schopný uvoľniť až 11 elektrónov. 

3 ZÁVER 

Súčasná moderná technika nám umožňuje zlepšiť kvalitu života aj ľudom, ktorý majú narušenú sr-

dečnú aktivitu. Je priam zázrakom ako dnešná technika stále napreduje a ponúka nové a nové mož-

nosti nielen v biomedicínskom odvetví. Na druhej strane je stále čo zlepšovať a práve aj pri zdro-

joch do kardiostimulátoroch je potrebný nový vývoj a aplikácie takých výrobkov, aby umožňovali 

čo najmenší a najmenej častý zásah do ľudského teľa.  
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