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Ötven évvel ezelõtt, 1958 októberében készítette el
a svéd villamosmérnök Elmqist az elsõ implan-

tálható, kadmium-nikkel elemmel mûködõ, külsõleg
tölthetõ pacemakert, amelyet a stockholmi szívsebész,
Ake Senning egy svéd betegbe ültetett be. A beteg élete
során (80 évet élt) 23 készülékcserében részesült és a
mûtét után 40 éven át a „Pacemakerrel élõ európai be-
tegek szövetségének” az elnöke volt.
Abban az idõben itt Magyarországon a szívsebészettel
foglalkozó orvosok a nyitott szívmûtétek bevezetésé-
hez szükséges szívmotor elõállításával és az extracor-
poralis keringés kutyakísérletekben történõ begyakor-
lásával voltak elfoglalva. Az elsõ, szívmotor segítségé-
vel történõ nyitott szívmûtéteket 1959, illetve 1960-
ban, a Kardiológiai Intézetben, illetve a „Városmajori
Klinikán” végezték el.
Akkortájt már olvasni lehetett a pitvar-kamrai blokk
pacemaker segítségével történt sikeres kezelési lehetõ-
ségeirõl is (1, 2, 3, 4). 1960-ban Chardack és Greatbach (5)
teljesen implantálható, tranzisztoros, higanycellás, 2-3
éves élettartamú pacemakerek emberbe történõ beülte-
tésérõl számoltak be. E készülékekkel az elektromos
ingerlés a mellkas megnyitásából a szívizomzatba rög-
zített elektródák és szubkután behelyezett pacemaker
segítségével vált lehetõvé. Hamarosan néhány orvosi
mûszergyár, többek közt a Medtronic és az Elektro-
dyne Company (Greatbach) megkezdte ezek forgalma-
zását és ezzel lehetõség nyílt a pacemaker-terápia széle-
sebb körû elterjedésére is.

Az 1960–1970-es évek
Magyarországon

Hazánkban 1962-ben, illetve 1963-ban, a Kardiológiai
Intézetben és a „Városmajori Klinikán” végezték el az
elsõ pacemaker-beültetéseket (6, 7). A betegek trans-

thoracalis behatolásból miokardiális elektródát kaptak,
a pacemaker pedig a has bõre alá nyert elhelyezést. A
Városmajorban operált nõbeteg Elektrodyne TR-14
típusú készüléket kapott (Electrodyne Company) ka-
pott (1. ábra), amelynek súlya 170 g volt (a jelenlegi
pacemakerek 20-30 g súlyúak!). Az energiát 6 higany-
cellás elem szolgáltatta, 3-4 éves várható élettartammal.
1977-ben Szabó és munkatársai a pacemaker-implantáci-
ókkal szerzett tapasztalataikról számoltak be az Orvo-
si Hetilapban (8). A közleményben szerepel, hogy a kli-
nikán 1963–1976 között, 13 év alatt 1000 beültetés tör-
tént (jelenleg a klinikán egy évben végeznek közel 1000
beültetést!). Ugyanabban az idõszakban 600 készülék-
csere történt, többnyire kimerülés miatt. Ez a szám jól
mutatja az akkori készüléktípusok rövid élettartamát
(átlag 2-3 év, jelenleg átlag 10 év!).
Kezdetben a hazánkban végzett mûtétek többségében
miokardiális ingerlést alkalmaztak és általában fix frek-
venciájú Medtronic 5870-C típusú pacemakereket

1. ábra. Elektrodyne TR-14 típusú pacemaker mio-
kardiális tûelektródákkal



(2. ábra) ültettek be, amelyeknél a frekvencia ún.
Keith-tû segítségével, bõrön keresztül, a potenciométer
elforgatásával (50-100/min) volt változtatható. A ké-
sõbbiekben a Medtronic cég mellett a Biotronik, a Cor-
dis, az Elema, és a Devices cégek által forgalmazott
pacemakereket és elektródákat implantálták.
A közölt 1000 eset közül 55-ben (5,6%) miokardiális
elektródát használtak, 945-ben (94,5%) pedig vénán (v.
cephalica, v. jug. ext., illetve int.) keresztül történt az
elektróda bevezetése a jobb kamra fundusába (9). A ké-
szüléket helyi érzéstelenítésben a pectoralis régióban
szubkután helyezték el (10).
Kezdetben fix frekvenciájú, majd ún. „demand” (R-hul-
lám gátlós) készenléti pacemakerek kerültek beültetés-
re (1000 készülék közül 525 „demand”, 429 fix frek-
venciájú és 46 egyéb volt) (11).
A pacemakereknek a higanycellás energiaforrás nem
biztosított elég hosszú élettartamot, ezt jól mutatták a
fent ismertetett közlemény adatai is (8). Ezért más
energiaforrásokat kerestek. 
A hetvenes évek elején megkezdték a nukleáris energi-
ával mûködõ pacemakerek gyártását. E készülék típu-
sokba energiaforrásul általában a Plutónium238, illetve a
Promethium147 izotópját használták. Ezáltal élettarta-
mukat elméletileg kb. 15 évre sikerült növelni. 1973-ban
hazánkban is történt két Promethium147 izotópos nuk-
leáris pacemaker-implantáció (8). Ezek élettartama
azonban rövidebb volt a vártnál (4-5 év). E készülékek
elterjedését elsõsorban az általuk okozható környezet-
védelmi problémák gátolták, emiatt az USA szenátusa,
majd ezt követõen néhány európai ország kormánya is
leállíttatta gyártásukat.
A pacemakerek élettartamának meghosszabbításában
(8-10 év) jelentõs, döntõ eredményt hozott a Lítium
elemek kifejlesztése és a készülékekben történt alkal-
mazása (8, 12).
A mûködést illetõen az aszinkron típust követték a
szinkron típusú készülékek (13, 14, 15), amelyekben az

impulzussorozat frekvenciáját az elektromosan felerõ-
sített pitvari P-hullám potenciálja vezérelte s ezáltal
ezek már úgy mûködtek, mint egy mechanikus atrio-
ventriculáris vezetõrendszer (8, 16).
Késõbb a már fiziológiásnak mondható kétüregû, ún.
dual chamber pacemakerek, valamint a különbözõ
szenzorok segítségével mûködõ, ún. rate-responsive,
frekvencia-követõ készülékek jelentettek kifejezett
elõrehaladást a pacemaker-terápia területén (8, 17, 18).
Ez utóbbiak a szervezet aktuális keringési igényének
megfelelõen voltak képesek változtatni a szívmûködés
szaporaságát. Az említett készülékek pedig már nem-
csak életmentõ, hanem az életminõséget is javító funk-
cióval rendelkeztek.
Szabó és munkatársai (8) közleményébõl ismeretes, hogy
1976-ban Magyarországon a pacemaker-beültetések
száma 40/millió/év volt, ugyanakkor az USA-ban ez
320/millió/év, az NSZK-ban pedig 190/millió/év. E terü-
leten mára nálunk is jelentõs változás következett be,
mert a hazai felhasználás 2007-ben megközelítette az
500/millió/év számot.
Az elektródák már kezdetben is uni- vagy bipolárisak
voltak, szívizomzatba rögzíthetõk vagy intrakardiálisan
(vénán keresztül) szívbe vezethetõk s platina, kobalt-nik-
kel alapanyagúak. Az elektródavéget a készülékhez ve-
zetõ, rozsdamentes acélból, nemesfémbõl sodort flexibi-
lis drótok szilikonnal vagy teflonnal voltak bevonva. Az
elektródák feladata kettõs volt: ingerlés, illetve érzékelés.
A pacemakerek és elektródák beszerzése az OMKER-
en (Orvosi Mûszerkereskedelmi Vállalat) keresztül tör-
tént. A mûtéteket kezdetben a szívsebészeti centrumok
végezték, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen in-
dult be az implantáció.
A készülékek viszonylag magas ára és a beszerzési
problémák akkoriban Naszladyt (19) arra inspirálták,
hogy külsõ elektromos ingerlõkészüléket próbálkozzon
elõállítani, Szabót (16) pedig arra, hogy végleges, im-
plantálható pacemakert készítsen. E készülék formáját
és kapcsolási rajzát a 3. ábra mutatja.
A készülék a következõ alkatrészekbõl állt: 
x 4 db kondenzátor,
x 4 db fémréteg-ellenállás,
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2. ábra. Medtronic 5870-C típusú pacemaker bipo-
láris intracardialis elektródával

3. ábra. Szabó–Bocskay magyar implantálható
pacemaker bipoláris elektródával és kapcsolási raj-
zával
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Irodalom

x 1 db miniatûr transzformátor,
x 2 db tranzisztor (PNP)
x 5 db 1, 35 V-os 1Ah-ás Mallory higanycellás elem,
x és 2 db speciális csatlakozó hüvely.
Az alkatrészek 25×50 mm-es bakelit lapra voltak fel-
szerelve. Összekapcsolásuk toldás nélkül történt. Saját
kivezetésekkel ún. „szorított szemes” kötéssel voltak
egymáshoz forrasztva. Az 1Ah-ás higanytelepek a sze-
relvénylap két oldalán nyertek elhelyezést. Sorba kap-
csolva 6, 75 V feszültséget adtak. 60 órás szárítás után
Epaminba (epoxigyanta) történt a beágyazás. A készü-
lék még kb. 2-3 mm vastag szövetbarát Renin A2-AF
akriláttal lett beburkolva.
A kimenet céljára szolgáló csatlakozók rozsdamentes
acélból készültek és a Medtronic 5816 típusú bipoláris
elektróda használatára és rögzítésére voltak alkalma-
sak. A pacemaker 1967-ben emberbe történt beültetése
után 19 hónapig V00 módban, fix frekvenciával mûkö-
dött. (A pacemakerek átlagélettartama akkoriban átlag
20-24 hó volt.)
Ismerve a hatvanas évek magyar orvosi mûszeriparát, a
szocialista gazdasági és pénzügyi rendszer hiányossága-
it, valamint látva néhány nyugati pacemaker cég gyár-
tórendszerét, a pacemaker-terápiával foglalkozó orvo-
sok számára világossá vált, hogy sem hazánkban, sem
más szocialista országban megfelelõ pacemakerek
gyártásával, fejlesztésével az akkori idõkben reálisan
nem lehet számolni.

Az ideiglenes pacemaker-terápia kialakulása hazánkban
öntevékeny, lelkes munkacsoportok mûködésének volt
köszönhetõ, amelyek felsõbb utasítás nélkül, általában
a szívsebészeti centrumok támogatásával, különbözõ
kórházak belgyógyászati, illetve intenzív osztályain is
megteremtették az ideiglenes elektromos szívingerlés
feltételeit. Komoly munkát végeztek e területen az Or-
szágos Mentõszolgálat e témával foglalkozó orvosai az-
által, hogy Európa más országait megelõzve, megszer-
vezték hazánkban a helyszíni pacemaker-terápiát.
A végleges beültetést végzõ központok helye és száma a
kezdetek óta mára már jelentõsen megváltozott. Az
egyetemi és a zalaegerszegi szívsebészeti központokon
kívül ma már a ceglédi, balatonfüredi, gyõri, miskolci,
nyíregyházi, tatabányai, irgalmasrendi és a szombathelyi
kórházakban is végeznek pacemaker-implantációt, azaz
hazánkban összesen 15 helyen. A pacemaker- és elektró-
da-beszerzések pedig az Országos Egészségügyi Pénztár
által meghirdetett éves tender keretében történnek.

Következtetések

E közlemény célja az volt, hogy a pacemaker-terápia
hazai alkalmazásának kezdeti idõszakával és annak
eredményeivel foglalkozzon. A mai helyzetrõl, a leg-
újabb alkalmazási területekrõl és a felhasznált új, kor-
szerû pacemaker-rendszerekrõl e folyóiratban egyide-
jûleg megjelent más közlemények adnak áttekintést.
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