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Elektrostimulácia srdca (kardiostimulácia) sa nevyvíjala 

na základe usporiadaného a systematického 

výskumného úsilia s primárnym cieĺom liečiť bradykardiu 

a na jej počiatku bola celá rada náhodných pozorovaní, 

nesystematických výskumov účinkov elektriny na celé 

telo a laboratórnych skúmaní anatomických a 

fyziologických podkladov srdcovej aktivity. 

Dějiny kardiológie, Galén 2006



8.10. 1958  implantovaný asynchrónny V00 kardiostimulátor  pre  AVB III st. s 

Adam – Stokesovými záchvatmi, implantovaný thorakotomicky, fungoval 3 hodiny. 

Arne Larson - reimplantovaných 23 pulzných generátorov a 5 

elektródových systémov, zomrel v r. 2001 vo veku 86 r. na rakovinu



Prvé asynchónne stimulátory vrátili chorým s kompletným blokom (50% 

1 r. mortalita) normálnu životnú prognózu. I keď ďalšie pokroky v 

stimulácii  ďalej znížili mortalitu a morbiditu u žiadneho z týchto pokrokov 

nemožno zníženie mortality porovnať s tým, aké bolo dosiahnuté prvým 

asynchrónnym V00 – stimulátorom.

Asynchrónna stimulácia - po priložení magnetu, programovnie pred 

vyšetrením NMR, pred OP výkonom u dependetných pacientov

Čo je asynchrónna V00 (A00/D00) stimulácia ?



1960  - prvý predsieňami spúšťaný KS 

1962  - zavedenie stimulačnej elektródy do hrotu PK  transvenóznym

prístupom

1964  - prvý „on demand“ KS (DVI)

1975  - lithium - iodidové batérie

1977  - prvý DDD KS

1980  - rate responsive KS (QT interval, dýchanie, pohyb)

1994  - resynchronizačná liečba

2001  - kombinácia CRT + ICD (CRT – D)

1962 - prvá implantácia KS v Československu

1965 - prvá implantácia KS na Slovensku (Bratislava, MUDr. Kasper)

2000 - prvý CRT - P  na Slovensku

História kardiostimulácie



Naša história...alebo prvá dáma kardiostimulácie

10.12.1975 : implantovaný prvý kardiostimulátor  (MUDr. Krušpán, MUDr.Szentiványi )

19.1.1987: prvá implantácia dvojdutinového kardiostimulátora (MUDr. Kaliská, MUDr. Ondruš)

12.4.1994 : implantovaný prvý  ICD (MUDr. Kaliská, MUDr. Ondruš) 

9.8.2002: prvá implantácia resynchronizačného prístroja – kardiostimulátora (MUDr. Kaliská, 

MUDr. Szentiványi)



Jednodutinový KS (VVI/AAI)

• najjednoduchší systém (stimuluje predsieň alebo komoru podľa uloženia elektódy)

• nevidí predsieňovú aktivitu – nedokáže zabezpečiť synchronizáciu predsiení a komôr  

(kontrakcia predsieni pri uzávere AV chlopní)

• pacemakerový syndróm (únava, dýchavica, závraty)

• mnohokrát stačí - najmä starší a málo aktívni pacienti s intermitentnými bradykardiami

• indikovaný pri permanentnej fibrilácii predsiení s bradykardiou (VVI/R)

Bipolárna komorová stimulácia 

Unipolárna predsieňová stimulácia 



Dvojdutinový VDD,DDD(R) kardiostimulátor

,,Fyziologická stimulácia“ - zachováva predsieňovo komorovú synchronizáciu

4 rôzne spôsoby stimulácie

VDD

DDD



Hrotová PK stimulácia je z dlhodobého hľadiska škodlivá 

Pogramovanie kardiostimulátora 
Stimulácia z alternatívnych 

miest PK

 Nízka bazálna frekvencia (VVI/R)

 Hysteréza (VVI/R)

 Algoritmus na redukciu komorovej

stimulácie (DDD/R)

Princíp AV hysterézy - predlžovanie AV 

spozdenia v snahe nájsť vlastný AV prevod

Kombinácia režimu AAI  - DDD (VVI)

Ako sa jej vyhnúť ?



Režim AAI - DDD

Algoritmus na redukciu komorovej stimulácie 
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aVF
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Midseptálna stimulácia -

viac fyziologická - viac 

napodobňuje prirodzenú

elektrickú aktivitu

Midseptálna - hrotová stimulácia PK



CRT - RV

ESC GUIDELINES 2013



Začiatky resynchronizačnej liečby (1983) 

 4 pts. s postihnutím Ao chlopne, BĽTR, AVB I st. s HV 70 ms, AVB II - III st.

bez poruchy kinetiky ĽK pri ventrikulografii

 pri výmene aortálnej chlopne mechanickou protézou - implantovaný DDD KS + 

implantované epikardialne elektródy na hornú PP a komorová elektróda 

implantovaná na laterálnu stenu ĽK

Vzostup EF ĽK o 25%, zníženie stupňa dyssynchrónie dokumentované 

scintigrafiou.



November 1994

 resynchronizácia ako liečebná metóda použitá pri kongestívnom SZ  u  

pacienta s DKMP f.š. NYHA IV

 echokardiograficky dokumentované známky dysynchrónie , QRS  200 ms s 

morfológiou  BĽTR 

 DDD KS s adaptérom Y a zavedením ĽK epikardialne

Záver: Po 6 týždňoch  výrazné zlepšenie klinického stavu (NYHA II, ústup edémov,

úbytok hmotnosti 17 kg), skráteniu trvania QRS, zníženie tlaku v zaklínení.



Prvá publikácia o zavedení ĽK  elektródy cez vetvy koronárneho sínusu

 2 centrá (35 zo 47 pts.) - úspešnosť výkonu  75,4 %

 Follov - up (10.2 +- 8,7 m) dobré  elektrické parametre  34 z 35 elektród.

Január 1998 



Čo je dyssynchrónia ?

atrio-ventrikulárna

inter-ventrikulárna

Intra-ventrikulárna

nedostatočne koordinovaná kontrakcia srdca 



Resynchronizačná liečba

•
Right Atrial

Lead

Right Ventricular

Lead

Left Ventricular

Lead

Princíp resynchronizácie

 synchronizácia predsieni a komôr

 synchronizácia kontrakcie oboch komôr

 synchronizácia kontrakcie jednotlivých 

oblastí ĽK



Resynchronizačná liečba (EKG)

CRT
SR s BĽTR BiV stimulácia



Štúdie s resynchronizačnou liečbou

Sledované parametre: trieda NYHA, kvalita života, záťažová kapacita (6 min. 

test, vrcholová spotreba O2), funkcia ĽK (EF, stupeň mitrálnej regurgitácie), 

reverzný remodeling (LVEDV), hospitalizácie, mortalitu



 1520 pts., NYHA III - IV, ischemická a neischemická kariomyopatia, QRS >120 ms

(160 ms), EF ĽK (20 - 22%) 

 OMT: CRT - P: CRT - D, hodnotila riziko smrti a hospitalizácie pre SZ

Záver : redukcia v ramene  s CRT - P a CRT - D, oproti OMT , v ramene CRT - D 

významná redukcia cekovej mortality, v ramene s CRT - P  na hranici štatistickej

významnosti

N Engl J Med 2004;350:2140-50.



 813 pts. NYHA III - IV, sledovaných 30 mesiacov

 efekt  CRT u pacientov so systolickou dysfunkciou ĽK (EF ĽK 25%),  

predlženým QRS (160 ms) a komorovou dyssynchróniou potvrdenou

echokardiograficky. 

 OMT: CRT - P 

Záver : redukcia celkovej mortality a opakovaných hospitalizácii, zlepšenie

echokardiografických parametrov , zlepšenie symptómov a kvality života  

N Engl J Med 2005;352:1539-49.



J Am Coll Cardiol 2008; 52:1834–43

610 pts. CRT - OF/ON, NYHA I a II (83% pts.), EF < 40%, po 1 r. sledovaní zmiernenie

remodelácie ĽK, klinické zlepšenie po 2 r., efekt pretrvával aj po 5 rokoch sledovania

1820 pts., CRT-D:ICD, NYHA I a II (ischemické) a NYHA II (neischemické) KMP, EF < 30%, 

QRS >130 ms, 2,4 r., kombinovaná redukcia mortality alebo hospitalizácii pre SZ

CRT u málo symptomatických pacientov a progresia ochorenia ?



ESC GUIDELINES  2013

NYHA II 

1798 pts. CRT-D: ICD, NYHA II (80%), NYHA III (20%), EF < 30%, QRS >120 ms, pokles 

celkovej mortality a počet hospitalizácii



Zhodnotenie efektu CRT-D:ICD u pts. v triede NYHA III - IV s EF ĽK < 35%, QRS < 130 ms

s echokardiografickými známkami dyssynchrónie

Záver: CRT-D neredukuje riziko úmrtia alebo hopitalizácie pre SZ, ale zvyšuje mortalitu

4  štúdie 1185 pts. CRT-D:ICD 

Záver: CRT-D neznižuje mortalitu a hospitalizácie na systolické SZ, ale je  spojená so 

zvýšením celkovej mortality
Europace 2015 17, 267–273

CRT pri ,,úzkom“ QRS 



ESC GUIDELINES 2016



CRT zmierňuje symptómy, zlepšuje záťažovú kapacitu, 

funkčnú klasifikáciu, redukuje rehospitalizácie na 

srdcové zlyhávanie, zlepšuje kvalitu života a znižuje 

celkovú mortalitu 

Resynchronizačná liečba

ESC GUIDELINES  2013





,, Technológia má aj tieniskú stranu. Prináša do medicíny skutočný 

pokrok, ale môže v mnohých smeroch aj ublížiť tým, že medicínu 

robí neosobnú, drahú  a aj nebezpečnú. Vytvára falošné 

presvedčenie, že sa pod nami nachádza bezpečnostná sieť 

sofistikovaných liekov a prístrojov, čo umožňuje zvoliť riskantný, 

alebo lenivý životný štýl, ktorý podkopáva nášho ducha nezávislosti “

Andrew Weil

Záver



Ďakujem za pozornosť.


