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1. Bąkowski, Dawid : Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia wyzwaniem w ustalaniu 
wskazań do stałej stymulacji serca : [komentarze pt.] Wszczepić czy nie wszczepić? - 
oto jest pytanie / Dawid Bąkowski, Justyna Niedziela, Beata Wożakowska-Kapłon ; 
oprac. edyt. Piotr Kułakowski , komentarz Grzegorz Karpiński // „Folia Cardiologica”. 
– 2014, nr 9(2), s. 186-196. - il., bibliogr. 13 poz., sum. + bibliogr. 5 poz. + bibliogr. 2 
poz. 
Streszczenie: Blok przedsionkowo-komorowy (AV) II stopnia stanowi wskazanie do 
implantacji rozrusznika serca, jeśli jest objawowy lub zaburzenia przewodzenia AV zachodzą 
na poziomie układu Hisa-Purkinjego. Ustalenie anatomicznej lokalizacji bloku jedynie na 
podstawie standardowego zapisu elektrokardiograficznego (EKG) może być trudne, a w 
niektórych sytuacjach wątpliwe. Wówczas niezbędne staje się poszerzenie diagnostyki z 
uwzględnieniem badań czynnościowych i badania elektrofizjologicznego (EPS). W pracy 
przedstawiono 2 przypadki chorych z wywiadem omdleń i rozpoznanym blokiem AV II stopnia. 
W 1. przypadku bardziej wnikliwa analiza zapisów EKG oraz dodatkowe badania łącznie z 
EPS pozwoliły rozpoznać blok AV II stopnia typu 1 o lokalizacji proksymalnej i odstąpić od 
wszczepienia rozrusznika serca. W 2. przypadku zaawansowany blok AV II stopnia pojawiał 
się u chorej z zespołem wazowagalnym. Mimo odruchowego charakteru omdleń chorą 
zakwalifikowano do zabezpieczenia stałą stymulacją serca. 
Dostęp online: http://czasopisma.viamedica.pl/fc/article/view/38179/27144 

2. Bąkowski, Dawid : Choroba węzła zatokowego - czy stymulator jest zawsze 
najlepszym rozwiązaniem? : [komentarz pt.] Choroba węzła zatokowego - często nie 
ma potrzeby implantacji stymulatora / Dawid Bąkowski, Maciej Młodnicki, Beata 
Wożakowska-Kapłon ; oprac. Edyt. Barbara, Małecka Barbara, koment. Jarosław  
Kaźmierczak // „Folia Cardiologica”. – 2014, nr 9 (1), s. 91-97, il., bibliogr. 10 poz. + 
bibliogr. [6] poz., sum. 
Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano dwa przypadki pacjentek z objawową 
dysfunkcją węzła zatokowego. W pierwszym przypadku przeprowadzenie skutecznego 
zabiegu ablacji nawrotnego częstoskurczu z łącza przedsionkowo-komorowego pozwoliło 
uniknąć implantacji stymulatora serca z powodu bradykardii i zahamowań zatokowych. W 
drugim przypadku podanie w skojarzeniu propafenonu i metoprololu w celu przywrócenia 
rytmu zatokowego u chorej z migotaniem przedsionków spowodowało zaawansowaną 
niewydolność węzła zatokowego z koniecznością zastosowania czasowej stymulacji serca. W 
pracy podjęto temat nie zawsze łatwej kwalifikacji chorych do stałej stymulacji serca w 
chorobie węzła zatokowego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu tachykardia-
bradykardia. Na wskazania do implantacji rozrusznika serca w tym zespole wpływają nie tylko 
objawy kliniczne zależne od bradykardii, ale także przebieg i sposób leczenia współistniejącej 
arytmii nadkomorowej. 
Dostęp online: http://czasopisma.viamedica.pl/fc/article/view/37702/26701 

3. Bieganowska, Katarzyna : Stała stymulacja serca w okresie noworodkowym : 
doświadczenia Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka / 
Katarzyna Bieganowska, Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Elżbieta 
Szymaniak, Monika Brzezińska-Paszke, Agnieszka Kaszuba, Mariusz Birbach, 
Wojciech Lipiński, Wanda Kawalec // „Postępy Neonatologii”. – 2004, supl. 2: 
Problemy kardiologiczne okresu noworodkowego, s. 139-143, il., tab., bibliogr. 15 
poz., sum. 
Streszczenie: Stała stymulacja serca (SSS) rzadko jest konieczna już w okresie 
noworodkowym. Celem pracy była analiza wskazań i klinicznych problemów u dzieci, u 



których wszczepiono stymulator serca w pierwszym miesiącu życia. W Klinice Kardiologii IP 
CZD od stycznia 1989 roku do września 2004 roku SSS zastosowano u 16 noworodków (11 
dziewczynek i 5 chłopców), siedmioro z nich miało prawidłową budowę serca, u ośmiorga 
rozpoznano wrodzoną wadę serca (wws), u jednego kardiomiopatię przerostową. Wiek dzieci 
w chwili zabiegu wahał się od 1 do 30 dnia życia (średnio 12 dni), masa ciała od 1940 do 3720 
g (średnio 3005 g). U 14 dzieci wskazaniami do SSS był wrodzony całkowity blok 
przedsionkowo-komorowy (p-k), troje z nich miało zespół wydłużonego QT, a dwoje nabyty 
utrwalony blok p-k po operacji kardiochirurgicznej. U wszystkich dzieci zastosowano 
jednojamową SSS (VVIR - 11 pts i VVI - 5 pts) z elektrodą nasierdziową. We wczesnym 
okresie po zabiegu u trojga dzieci wystąpił zespół po perikardiotomii, u sześciorga 
stwierdzono powikłania infekcyjne, w dwóch przypadkach narastał próg stymulacji, u dwojga 
najmniejszych noworodków stymulator przemieścił się do klatki piersiowej. Sześcioro dzieci ze 
złożonymi wadami serca zmarło, SSS była skuteczna. Okres obserwacji pozostałych 
dziesięciorga dzieci wynosi od 5 miesięcy do 15 lat i 3 miesięcy (średnio 5,17 roku).  
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

4. Bobkowski, Waldemar : Zastosowanie stałej stymulacji serca w pediatrii / Waldemar 
Bobkowski, Artur Baszko, Aldona Siwińska // „Standardy Medyczne : Pediatria”. – 
2008, nr 10 (33), supl. 32 s. 73-79, il., bibliogr. 39 poz., sum 
7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego pt. Wady wrodzone serca - rozpoznanie, leczenie, rokowanie, nowości w 
kardiologii dziecięcej Poznań 05-06.09. 2008 
Streszczenie: Stała stymulacja serca stała się rutynową metodą leczenia u dzieci z 
wrodzonymi, pooperacyjnymi i nabytymi zaburzeniami rytmu serca przebiegającymi z wolną 
czynnością serca. Głównymi wskazaniami do wszczepienia stałego układu stymulującego u 
dzieci jest całkowity blok przedsionkowo-komorowy oraz dysfunkcja węzła zatokowego. Stała 
stymulacja serca może być także pomocna w leczeniu często nawracających omdleń 
wazowagalnych z długimi okresami asystolii w zapisie EKG lub podczas testu pochylniowego, 
po wyczerpaniu innych możliwości leczenia. Najczęściej u dzieci wszczepiane są układy 
stymulujące z elektrodami endokwaitarnymi (pasywnymi i aktywnymi) oraz stymulatorem 
umieszczonym zwykle w lewej okolicy podobojczykowej. Układy przeznaczyniowe pozwalają 
zwykle na uzyskanie niskich progów stymulacji. U dzieci młodszych, a szczególnie u 
noworodków i niemowląt, ze względu na niską masę ciała i małą średnicę naczyń, stosowana 
jest stymulacja nasierdziowa (epikardialna) ze stymulatorem umieszczonym w górnej części 
jamy brzusznej. Warunkiem uzyskania stabilnego niskiego progu stymulacji jest stosowanie 
elektrod uwalniających sterydy. Liczba powikłań samego zabiegu wszczepienia stymulatora, 
zarówno jedno- jak i dwujamowego oraz przewlekłej stymulacji serca u dzieci jest niska. 
Dzieci po wszczepieniu stymulatora wymagają stałej opieki Poradni Kardiologicznej 
wyposażonej w odpowiednie programatory i doświadczony personel. 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

5. Chęciński, Leszek : Rodzaje i wskazania do stałej stymulacji serca u dzieci / Leszek 
Chęciński, Joanna Stulin-Moszczyńska, Wioletta Kucharska, Caroline Chęcińska, 
Agnieszka Sławuta, Jacek Gajek, Katarzyna Bieganowska // „Pediatria Polska”. – 
2014, nr 89 (1), s. 48-53, bibliogr. 15 poz., sum. 
Streszczenie: Stała stymulacja serca u dzieci stanowi niemałe wyzwanie dla kardiologów 
dziecięcych nie tylko ze względu na kwalifikację do zabiegu, ale również na specyficzny dobór 
samego układu stymulującego oraz techniki implantacji. Stale zwiększa się liczba pacjentów 
pediatrycznych, którzy wymagają wszczepienia rozrusznika serca nie tylko w przypadku 
wrodzonych zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, ale także jako 
konsekwencji zabiegów chirurgicznej korekcji wad serca. Głównym założeniem stosowania 
elektrostymulacji u dzieci i młodzieży jest zabezpieczenie chorych przed objawami istotnej 
hemodynamicznie bradykardii o różnej etiologii oraz zapewnienie dzieciom warunków do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju. Kwalifikując chorych do implantacji układu stymulującego 
serce, trzeba mieć świadomość, że pacjent będzie z niego korzystał przez kolejne 
kilkadziesiąt lat. W przedstawionej poniżej pracy omówiono rodzaje i wskazania do stałej 
stymulacji serca u dzieci, młodzieży oraz dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Znajomość 
poniższych wskazań do stałej stymulacji serca u dzieci pozwoli na właściwe i szybkie 
wdrożenie tej metody leczenia w celu, przede wszystkim, zapobiegania nagłym zgonom 



sercowym, ale również poprawy jakości życia dziecka i zapewnienia mu prawidłowego 
rozwoju.  
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – 
Czasopisma – 2p. 

6. Dąbrowska, Barbara : Elektrokardiografia / Barbara Dąbrowska // „Medycyna 
Praktyczna”. – 2013, nr  (11), s. 64-65, il. 
Dostęp online: http://kardiologia.mp.pl/ekg/przypadki/show.html?id=92474 
(po zalogowaniu) 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – 
Czasopisma – 2p. 

7. Dąbrowska, Barbara : Elektrokardiografia / Barbara Dąbrowska // „Medycyna 
Praktyczna”. – 2013, wyd. spec. 4 – Kardiologia, s. 56-58, il. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medium 

8. Domańska, Edyta : Infekcyjne zapalenie wsierdzia w wyniku zakażenia pięciu 
elektrod układu stymulującego serce - diagnostyka i postępowanie terapeutyczne / 
Edyta Domańska, Anna Witkowska, Zygmunt Kaliciński, Dominik Drobiński, Monika 
Niewińska, Piotr Suwalski, Marek Kochmański, Kazimierz Suwalski // „Kardiochirurgia 
i Torakochirurgia Polska”. – 2012, nr 9 (1), s. 95-99, il., bibliogr. 5 poz. + bibliogr. 10 
poz., sum. 
Streszczenie: Infekcyjne zapalenie serca związane z wszczepianymi do serca urządzeniami 
elektrycznymi (ang. cardiac device related infective endocarditis - CDRIE) stanowi coraz 
częstszy problem kliniczny. U przedstawionego chorego w ciągu kilkunastu lat doszczepiano 
kolejne elektrody do układu stymulującego serce, osiągając łączną liczbę pięciu. Po planowej 
ekstrakcji zęba doszło do rozwoju infekcji bakteryjnej wsierdzia z masywnymi wegetacjami na 
wszczepionych elektrodach, powikłanego zapalnym naciekiem w miejscu ujścia żyły głównej 
górnej (łac. vena cava superior - VCS) do prawego przedsionka. Ze względu na uwidaczniane 
w badaniu echokardiograficznym ogromne balotujące wegetacje podjęto decyzję o 
kardiochirurgicznym usunięciu zakażonych elektrod od strony jam serca. Operację wykonano 
w pełnym krążeniu pozaustrojowym przy zachowanej akcji serca. Jednoczasowo wykonano 
plastykę ujścia VCS za pomocą osierdzia własnego pacjenta oraz plastykę zastawki 
trójdzielnej. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. U chorego rozwinęło się trzepotanie 
przedsionków z częstością komór ok. 70/min i nie wymagało ono stymulacji serca. 
Dostęp online: http://www.termedia.pl/Infekcyjne-zapalenie-wsierdzia-w-wyniku-
zakazenia-pieciu-elektrod-ukladu-stymulujacego-serce-diagnostyka-i-postepowanie-
terapeutyczne,40,18423,1,0.html 

9. Elektroterapia we współczesnej kardiologii / pod red. Marii Trusz-Gluzy, Radosława 
Lenarczyka, Zbigniewa Kalarusa. - Gdańsk : Via Medica, 2013. - VII, [1], 104 s. : il. 
kolor. ; 19 cm 
Dostęp: Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

10. Gałecka, Jerzy : Nieinwazyjna elektrostymulacja serca w nowoczesnej diagnostyce i 
terapii kardiologicznej / Jerzy Gałecka, Fryderyk Prochaczek // „Ogólnopolski 
Przegląd Medyczny”. – 2014, nr  (5), s. 22-24, 26, il., bibliogr. 19 poz. 
Dostęp online: 
http://opm.elamed.pl/uploads/opm/articles/opm_artykul_2014_05_41646.pdf 

11. Gielerak, Grzegorz : Stała stymulacja serca w leczeniu postaci kardiodepresyjnej 
zespołu wazowagalnego (opis przypadku) / Grzegorz Gielerak, Dariusz 
Michalkiewicz, Karol Makowski, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Marian Cholewa, 
Jerzy Adamus // „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”. – 2000, nr 103 (1/2), s. 
73-78, tab., bibliogr. 18 poz., sum. 
Streszczenie: Omdlenia wazowagalne stanowią złożony zespół chorobowy, w którym 



specyficzne metody leczenia rzadko przynoszą wymierne korzyści kliniczne. Odkąd okazało 
się, że niektórzy spośród chorych z rozpoznanym neurokardiogennym podłożem utrat 
przytomności pozostają niewrażliwi na stosowaną farmakoterpię, wszczepienie układu 
kardiostymulującego stało się alternatywną metodą prowadzenia długoterminowego leczenia. 
Kolejne badania oceniające skuteczność stałej stymulacji serca pod kątem uzyskanej tą drogą 
poprawy klinicznej wskazują, że może ona znacząco zredukować występowanie objawów 
klinicznych związanych z zespołem wazowagalnym. Nie zmienia to jednak faktu, że 
optymalna metoda prowadzenia stymulacji nie została do dnia dzisiejszego jednoznacznie 
zdefiniowana. Obecnie wiadomo, iż jednojamowa, komorowa stymulacja typu VVI nie jest z 
pewnością godną polecenia metodą leczenia chorych z omdleniami neurokardiogennymi, 
podczas gdy, w odróżnieniu od niej, stymulacja typu DDI z histerezą wydaje się 
postępowaniem wysoce obiecującym. Od niedawna jednak klinicznie dostępną techniką stała 
się stymulacja typu DDD z funkcjami: rate drop response, search oraz scan. Wyniki 
opublikowanego w roku 1999 badania North American Vasovagal Pacemaker Study, jak 
również nieliczne prace kazuistyczne opisujące chorych z wazowagalnym podłożem utrat 
przytomności, wskazują na wysoką kliniczną skuteczność dwujamowej, prowadzonej według 
algorytmu określonego wspomnianymi, nowymi funkcjami. W artykule przedstawiono 
przypadek chorej z typem kardiodepresyjnym omdleń wazowagalnych, w której leczeniu z 
powodzeniem zastosowano stałą stymulację serca typu DDD z histerezą typu search i scan. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medium 

12. Gorczyca-Michta, Iwona : Stała stymulacja serca u pacjentów w wieku podeszłym/ 
Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon // „Kardiologia po Dyplomie”. – 
2011, nr 10 (2), s. 59-65, il., tab., bibliogr. 30 poz. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

13. Jackowski ,Tomasz : Funkcja nerek u chorych z implantowanym elektrostymulatorem 
serca / Tomasz Jackowski, Jerzy Bychowski, Jolanta Małyszko // „Nefrologia i 
Dializoterapia Polska”. – 2013, nr 17 (1),  s. 24-26, il., bibliogr. 10 poz., sum. 
Streszczenie: U pacjentów z zaburzeniami rytmu pod postacią bradyarytmii posiadającymi 
wskazania do implantacji układu elektrostymulującego funkcja nerek może ulec pogorszeniu. 
Celem pracy była ocena funkcji nerek po implantacji stymulatora. Badaniami objęto 50 osób z 
eGFR 60 ml/min, 40 osób z eGFR 60-30 ml/ min oraz 2 osoby z eGFR 30 ml/min. Każdy 
pacjent był badany przed zabiegiem implantacji stymulatora, po 24 godzinach od implantacji 
oraz 48 godzin od implantacji stymulatora serca. W grupie badanej implantowano 60 
stymulatorów DDD, 2 stymulatory VDD oraz 30 stymulatorów Wl. U wszystkich chorych przed 
zabiegiem oznaczono stężenie kreatyniny, wyliczano GFR ze wzoru MDRD. W grupie chorych 
z eGFR 60ml/min stężenie kreatyniny, podobnie jak szacowane przesączanie kłębuszkowe 
nie uległo istotnej zmianie 24 i 48 godzin po implantacji stymulatora. W grupie pacjentów z 
eGFR 60 ml/min zaobserwowano znamiennie mniejsze stężenie kreatyniny, zaś wyższe 
szacowane przesączanie kłębuszkowe po 48 godzinach po implantacji. U chorych z 
zaburzeniami rytmu zakwalifikowanych do implantacji układu stymulującego serca z eGFR 
60ml/ min w ciągu 48 po leczeniu zabiegowym dochodzi do poprawy funkcji nerek 
prawdopodobnie wynikającej z poprawy funkcji serca. 
Dostęp online: http://www.wple.net/nefrologia/nef_numery-2013/a-nefro-1-2013/24-
26.pdf 

14. Jaworska, Krystyna : Charakterystyka chorych, wskazania, rodzaje wszczepianych 
stymulatorów w latach 1998-2002 : (na podstawie materiału własnego) / Krystyna 
Jaworska, Waldemar Jędrzejczyk, Mirosław Marciniak, Anna Raczyńska, Janusz Bak, 
Wiesław Mazurek, Jolanta Sobolewska, Urszula Kazimierczak, Monika Jeżewska // 
„Studia Societatis Scientarium Toruniensis Sectio H, Medicina”. – 2003, nr 1 (6), s. 
173-182, tab., bibliogr. 9 poz., sum. 
Dostęp online: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=35777 

15. Kempa, Maciej (i in.) : Rzadkie wskazania do stałej stymulacji // W: Postępy 
diagnostyki i terapii w kardiologii : autoryzowany zapis XIX Ogólnopolskiej Konferencji 



Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek, 4-5 czerwca 
1999 r. / pod red. Stanisława Sterkowicza. - Włocławek : Oficyna Wydawnicza 
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Lega, 2000. – S. 27-60 
Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego pt. 
Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii Włocławek 04-05.06. 1999. 
Dostęp:  Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego 
- Collegium Medium 

16. Kępski, Roman : Stymulator serca : wybrane zagadnienia i wiadomości praktyczne / 
Roman Kępski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. - 162, [1] s. : 
il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 152-154 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

17. Klimczak, Artur : Rola implantowanego kardiowertera-defibrylatora w leczeniu 
pacjentów z niewydolnością serca / Artur Klimczak, Michał Chudzik, Iwona 
Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz // „Polski Przegląd Kardiologiczny”. – 2012, nr 
14 (1), s. 45-54, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. 
Streszczenie: Leczenie niewydolności serca (NS) opiera się w znacznej mierze na 
farmakoterapii. Istnieje ponadto szereg metod zabiegowych, zwłaszcza z dziedziny 
elektrokardiologii inwazyjnej, które mają coraz szersze zastosowanie w leczeniu chorych z 
niewydolnością serca. Znajdują się wśród nich implantowalne urządzenia, takie jak rozrusznik 
resynchronizujący serce (CRT) oraz automatyczny kardiowerter-defibrylator (ICD). U 
pacjentów z niewydolnością serca istotnym problemem jest zapobieganie nagłemu zgonowi 
sercowemu - to właśnie w tym zakresie zastosowanie znajduje terapia ICD. Implantacja ICD u 
pacjentów z niewydolnością serca może być wykonana w ramach zarówno pierwotnej, jak i 
wtórnej prewencji nagłego zgonu sercowego. Jednakże coraz większe znaczenie w leczeniu 
pacjentów z NS mają urządzenia łączące funkcję CRT oraz ICD - CRT-D. Praca omawia 
zasady działania ICD oraz prezentuje aktualne wskazania do terapii ICD (a także CRT-D), w 
prewencji pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego. Poruszane są także kwestie 
związane z opieką nad pacjentem z zaimplantowanym ICD (nieadekwatne interwencje, burza 
elektryczna, opieka psychologiczna). Współczesne urządzenia ICD i CRT-D posiadają wiele 
funkcji diagnostycznych, które pozwalają na monitorowanie parametrów hemodynamicznych, 
dzięki czemu możliwe jest wykrywanie zmian poprzedzających wystąpienie klinicznych 
objawów dekompensacji niewydolności serca. 
Dostęp online: http://cornetis.pl/artykul/5530.html 
(po zalogowaniu) 
Dostęp: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – ul. Koszykowa 

18. Knecht, Maria : Stała stymulacja u dzieci metodą endokawitarną / Maria Knecht // „W 
Dobrym Rytmie”. – 2010, nr (2), s. 12-16, il., bibliogr. 13 poz. 
Dostęp: Biblioteka Narodowa 

19. Kozłowski, Dariusz : Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej 
stymulacji serca / Dariusz Kozłowski, Marcin Miszkowicz, Rafał Kamiński, Edward 
Koźluk, Wojciech Krupa, Marek Grzybiak, Franciszek Walczak // „Folia Cardiologica”. 
– 2000, nr 7 (4), s. 327-333, il., bibliogr. 36 poz., sum. 
Streszczenie: Wstęp: Stała stymulacja pęczka Hisa zapewnia najbardziej fizjologiczny front 
depolaryzacji mięśnia komór. Cel pracy: Morfologiczna ocena możliwości stymulacji pęczka 
Hisa i uszkodzeń powstałych w wyniku wkręcania elektrody z aktywną fiksacją w okolicę 
przegrody błoniastej (PB). Materiał i metody: Badaniem objęto 32 serca ludzi dorosłych, 
obojga płci (13 k, 19 M), w wieku 19-82 lat. Do badań używano elektrody z aktywną fiksacją, 
którą wkręcano w PB (3-4 obroty). Analizowano obraz makro- i mikroskopowy okolicy PB po 
umieszczeniu w niej powyższej elektrody. Przegroda błoniasta została podzielona na 5 części: 
przednio-górną (PG), tylno-górną (TG), tylno-dolną (TD), przednio-dolną (PD) i centralną 
(CC). Badano również możliwość uszkodzenia w wyniku implantacji elektrody następujących 
struktur serca: ściany aorty (AO), płatka przegrodowego zastawki trójdzielnej (TR), drogi 
odpływu lewej komory (DOLK). Na podstawie naszych obserwacji stwierdziliśmy, iż tylko w 
62,5 proc. badanych serc mogło dojść do prawidłowej stymulacji pęczka Hisa. W pozostałych 



przypadkach końcówka elektrody znajdowała się w ciele włóknistym (28,1 proc.), mięśniówce 
przedsionków (6,3 proc.) lub węźle Tawary (3,1 proc.). Najczęściej elektroda wkręcana była w 
PG - 34 proc. i TD - 8 proc. Ponadto w wyniku wkręcania elektrody doszło do uszkodzenia: TR 
- 10 serc (31,5 proc. elektrod wkrętowych; w większości w CC - 80 proc.), DOLK - 6 serc (18,8 
proc.; głównie w PG - 75 proc. i AO - 1 przypadek (3,1 proc.). Wnioski: Na podstawie badań 
mikroskopowych stwierdziliśmy, że stymulacja pęczka Hisa... 
Dostęp online: http://czasopisma.viamedica.pl/fc/article/view/24766/19831 

20. Kozłowski, Dariusz : Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii 
/ Dariusz Kozłowski // „Geriatria”. – 2012, nr 6 (3), s. 183-193, il. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medium 

21. Kozłowski, Dariusz : Stymulacja serca w elektrokardiografii / Dariusz Kozłowski. - 
Warszawa, Wydawnictwo Akademia Medycyny, 2012. - 126 k. : il., tab., 21 cm 
Dostęp: Biblioteka Narodowa 

22. Krupienicz, Andrzej : Stymulacja serca / Andrzej Krupienicz. - Warszawa : 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 294, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy 
rodz. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

23. Krzyżanowski, Krystian : Wpływ minimalizacji stymulacji prawej komory na 
subkliniczną arytmię przedsionkową u pacjentów z wszczepionym stymulatorem typu 
DDD z powodu choroby węzła zatokowego i bloku przedsionkowo-komorowego I 
stopnia / Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michalkiewicz, Zbigniew Orski, Andrzej 
Cwetsch // „Polski Merkuriusz Lekarski”. – 2013, nr 34 (200), s. 75-77, il., tab., 
bibliogr. 12 poz., sum. 
Streszczenie: Stymulacja komory u pacjentów z chorobą węzła zatokowego może zwiększać 
nasilenie migotania przedsionków. Subkliniczna arytmia przedsionkowa wykrywana przez 
stymulator jest istotnym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Celem pracy była 
ocena wpływu minimalizacji stymulacji komorowej na subkliniczną arytmię przedsionkową. 
Materiał i metody. W tym prospektywnym badaniu wzięło udział 50 chorych ze stymulatorem 
typu DDD wszczepionym z powodu choroby węzła zatokowego i bloku przedsionkowo-
komorowego I stopnia. Każdy pacjent był obserwowany przez 8 miesięcy podzielonych na 2 
okresy - standardowej stymulacji dwujamowej oraz programu minimalizacji stymulacji prawej 
komory. Oceniano liczbę epizodów szybkich rytmów przedsionkowych, będących 
wykładnikami subklinicznej arytmii przedsionkowej. Wyniki. Liczba epizodów szybkich rytmów 
przedsionkowych nie różniła się istotnie w zależności od parametrów stymulacji - w 
przeliczeniu na 100 dni 1275 +/- 3416 vs 2099 +/- 5352 (p = 0,19). Wnioski. Minimalizacja 
stymulacji prawej komory nie zmniejsza natężenia subklinicznej arytmii przedsionkowej. 
Dostęp: Biblioteka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

24. Kuniewicz, Marcin : Skuteczność stymulacji przedsionkowej i przedsionkowo-
komorowej w zespole chorego węzła zatokowego w odległej obserwacji : [praca 
doktorska] / Marcin Kuniewicz ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział 
Lekarski, Instytut Kardiologii, Klinika Elektrokardiologii w Krakowie, Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 
2012, 138 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., sum. 
Promotor: Jacek Lelakowski. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska 

25. Kutarski, Andrzej : Stała stymulacja lewego przedsionka : aspekty techniczne / 
Andrzej Kutarski // „Folia Cardiologica”. – 2000, nr 7 (2), s. 87-98, il., bibliogr. 69 poz. 
Dostęp online: http://czasopisma.viamedica.pl/fc/article/view/24788/19850 



26. Kutarski, Andrzej : Wskazania do stałej stymulacji serca u progu nowego stulecia / 
Andrzej Kutarski // „Kardiologia Polska”. – 2000, nr 52 (2), s. 140-141 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medium 

27. Lewandowska, Magdalena : Model pielęgnowania : pacjent zakwalifikowany do 
wszczepu układu stymulującego serce / Magdalena Lewandowska, Krystyna 
Kurowska // „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. – 2013, nr (1/2), s. 22-24, il. 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – 
Czasopisma – 2 p. 

28. Lodziński, Piotr : Stała stymulacja serca u pacjentów ze złośliwym zespołem 
wazowagalnym / Piotr Lodziński, Inga Zastawna, Edward Koźluk // „Polski Przegląd 
Kardiologiczny”. – 2004, nr 6 supl. 1, s. 45-47, bibliogr. 11 poz. 
Dostęp: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 

29. Markuszewski, Leszek : Stymulacja dwukomorowa serca - nowa metoda leczenia 
chorych z zastoinową niewydolnością serca / Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, 
Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz // „Forum Kardiologów”. – 2003, nr 8 (4), s. 
149-152, il., bibliogr. 18 poz., sum. 
Streszczenie: Zastoinowa niewydolność serca (CHF, congestive heart failure) to schorzenie, 
w którym wciąż notuje się wysoką śmiertelność. Zaburzenia przewodnictwa 
śródkomórkowego, którego objawem są zespoły QRS o szerokości przekraczającej 120 ms, 
występują nawet u 50 proc. chorych z CHF. Szerokie zespoły QRS u chorych z zastoinową 
niewydolnością serca uznaje się za czynnik o niekorzystnym znaczeniu rokowniczym. U takich 
pacjentów opóźnienie aktywacji elektrycznej wolnej ściany lewej komory powoduje 
hemodynamiczną dyssynchronię i pogarsza funkcję serca jako pompy. Te zaburzenia stały się 
podstawą prób przywrócenia zsynchronizowanej czynności elektrycznej i hemodynamicznej 
obu komór serca przez jednoczesną stymulację prawej i lewej komory serca, czyli do tak 
zwanej resynchronizacji. W stymulacji resynchronizującej, oprócz standardowej elektrody 
prawokomorowej, stosuje się elektrodę lewokomorową umiejscowioną w jednej z żył serca. 
Umożliwia to jednoczesną stymulację dwukomorową. Celem pracy jest prezentacja 
aktualnych poglądów dotyczących terapii resynchronizującej. Przedstawiono wyniki 
najnowszych badań oraz wskazania do tej terapii. 
Dostęp online: http://www.cf.viamedica.pl/ 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

30. Michalkiewicz, Dariusz : Kardiologiczna rehabilitacja ruchowa chorych po implantacji 
układu stymulującego serce / Dariusz Michalkiewicz, Marzenna Bazan // „Pediatria i 
Medycyna Rodzinna”. -  2006, nr 2 (2), s. 122-128, tab., bibliogr. 15 poz., sum. 
Streszczenie: Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci 
wśród populacji kobiet i mężczyzn w wysoko rozwiniętych społeczeństwach. W 2000 roku 
stanowiły przyczynę 48 proc. wszystkich zgonów w naszym kraju. Co piąty z nich dotyczył 
osób poniżej 65. roku życia. Mała aktywność ruchowa została uznana za jeden z głównych 
czynników ryzyka miażdżycy oraz jej powikłań, takich jak zawał serca, a także tragicznych 
konsekwencji w postaci niewydolności serca i zgonu sercowego. Terapia ruchem zapewnia 
osiągnięcie podstawowych celów postępowania lekarskiego, którymi są: poprawa jakości 
życia i jego wydłużenie. W przypadku nieprawidłowości rytmu serca i patologii z tym związanej 
leczeniem z wyboru ratującym życie pacjenta jest wszczepienie stymulatora serca. W pracy 
zwrócono uwagę na wskazania do wszczepienia układu stymulującego serce, przedstawiono 
szereg zagadnień dotyczących rehabilitacji ruchowej chorych po implantacji oraz zalecenia 
dotyczące adaptacji pacjenta do życia z rozrusznikiem. Omówiono programowanie aktywności 
fizycznej, koncentrując się na chorych z wszczepionym układem stymulującym serce. 
Charakteryzując poszczególne etapy rehabilitacji ruchowej u tych pacjentów, zwrócono uwagę 
na rodzaj ćwiczeń zalecanych w poszczególnych okresach usprawniania. Przedstawiono 
przeciwwskazania do stosowania treningu fizycznego u chorych z problemami 
kardiologicznymi. Programy treningu dla osób z wszczepionym stymulatorem srca należy 
przeprowadzać pod nadzorem medycznym ... 



Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medium 

31. Miękus, Paweł : Stymulacja dwujamowa u pacjenta z kardiomiopatią przerostową ze 
zwężeniem drogi odpływu - poprawa funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory 
serca / Paweł Miękus, Wiesław Puchalski // „Elektrofizjologia i Stymulacja Serca”. – 
1996, nr 3 (4), s. 362-367, il., tab., bibliogr. 15 poz. 
Streszczenie: Stymulacja dwujamowa jest uznaną metodą leczenia pacjentów z 
kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu (KPZ) opornych na leczenie 
farmakologiczne. Spadek gradientu ciśnień w DOLK i wywołana nim poprawa funkcji 
skurczowej LK powoduje zmniejszenie bądź całkowite ustąpienie objawów klinicznych u 80-90 
proc. leczonych pacjentów. Opisaliśmy przypadek chorego, który miał wskazania do 
zastosowania tej metody leczenia. Poza znacznym obniżeniem gradientu ciśnień w DOLK i 
poprawą stanu klinicznego wykazaliśmy, że stymulacja dwujamowa doprowadziła do 
korzystnych zmian krzywej napływu mitralnego, co przejawiło się wydłużeniem czasu 
deceleracji napływu mitralnego (DT), zmniejszeniem stosunku prędkości wczesnego (E) do 
późnego (A) napływu mitralnego i wydłużeniem czasu izowlumetrycznej relaksacji lewej 
komory (IVRT). 
Dostęp: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

32. Mitkowski, Przemysław : Nowe możliwości rejestracji krzywych EKG - zastosowanie 
w elektroterapii / Przemysław Mitkowski // „W Dobrym Rytmie”. – 2013, nr (1), s. 15-
19, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. 
Streszczenie: Stały wzrost liczby wszczepianych urządzeń do elektroterapii powoduje, że 
prawdopodobieństwo rejestracji krzywej ekg u chorego po wszczepieniu stymulatora serca, 
kardiowertera-defibrylatora i układów do stymulacji resynchronizującej rośnie. Dziś wynosi 
2,5-8 proc. Podstawowym narzędziem kontroli kardiologicznych urządzeń wszczepialnych są 
programatory. Niestety, ich dostępność w sytuacjach nagłych, w ramach pomocy doraźnej, 
jest utrudniona, dlatego podstawowym narzędziem diagnostycznym dla oceny pracy układu 
pozostaje w tych warunkach elektrokardiografia. Wiele dostępnych rejestratorów ekg ze 
względu na niską częstotliwość próbkowania nie jest w stanie dokonać prawidłowej detekcji 
impulsów stymulacji o czasie trwania poniżej 0,5 ms. Prawidłowa interpretacja zapisu ekg bez 
właściwie umiejscowionych znaczników jest bardzo trudna, a często niemożliwa. Obecnie 
dostępne aparaty pozwalają na detekcję impulsów ze stymulatora z częstotliwością 
próbkowania sięgającą 75 000 Hz, co pozwala na ich wiarygodne rozpoznanie. Systemy 
umożliwiają nawet rozpoznanie stymulacji dwukomorowej o krótkim czasie opóźnienia 
międzykomorowego (V-V delay). Czułość detekcji impulsów stymulacji przez rejestratory ekg z 
wysoką częstotliwością próbkowania, nawet w przypadku zakłóceń zapisu, jest wysoka i 
wynosi 87,8-100,0 proc. (w zależności od warunków rejestracji). W przypadku rejestratorów 
klasycznych odsetek ten wynosi od 39,5 do 91,1 proc.. Różnica ta jest szczególnie wyraźna w 
przypadku stymulacji resynchronizującej (91,4-100,0 vs 39,5-69,6 proc.). Nowoczesne 
rejestratory ekg znacznie ułatwią interpretację zapisów ekg u chorych z wszczepionymi 
układami do elektroterapii serca. 
Dostęp online:  Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

33. Mitkowski, Przemysław : Nowe wskazania do elektrostymulacji serca / Przemysław 
Mitkowski, Romuald Ochotny // „Folia Cardiologica”. – 1999, nr 6 (2), s. 142-147, 
bibliogr. 32 poz. 
Dostęp online: http://czasopisma.viamedica.pl/fc/article/view/24873/19905 

34. Mitkowski, Przemysław : Stymulacja serca i terapia resynchronizująca zalecenia ESC 
2013 - stała stymulacja serca w chorobie węzła zatokowego blokach przedsionkowo-
komorowych, blokach odnóg i odruchowych utratach przytomności / Przemysław 
Mitkowski, Tomasz Grotowski // „W Dobrym Rytmie”. – 2013, nr (3), s. 9-13, tab., 
bibliogr. 5 poz., sum. 
Streszczenie: Zalecenia ESC z 2013 r. dotyczące stałej stymulacji serca i terapii 
resynchronizującej obszernie omawiają wskazania do tych rodzajów terapii. Analizując dane 
literaturowe, dokonano przeglądu wcześniejszych zaleceń z 2007 r. oraz zmieniających się 



wskazań do stymulacji resynchronizującej, które pojawiały się w zaleceniach dotyczących 
diagnostyki i leczenia niewydolności serca. W dokumencie omówiono wyniki badań 
klinicznych stanowiących podstawę określenia poszczególnych rekomendacji. Znacznie 
zaostrzono w nim kryteria dotyczące stymulacji serca w zespole chorego węzła zatokowego, 
ograniczając je w praktyce do objawowych form tego zespołu. Usunięto wskazanie do 
stymulacji serca w bezobjawowym bloku przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia typ 1. 
Podniesiono rekomendację do leczenia za pomocą stałej stymulacji serca do klasy I wskazań 
u chorych u chorych z utratami przytomności i dominującą odpowiedzią kardiodepresyjną w 
czasie masażu zatoki tętnicy szyjnej. Dokument zawiera także rekomendacje dotyczące 
preferowanych trybów stymulacji serca w poszczególnych wskazaniach. 
Dostęp online: http://www.wdobrymrytmie.pl/images/kwartalnik/wdr28/2.pdf 

35. Mojkowski, W. : Groźne dla życia zaburzenia rytmu i przewodzenia. Kliniczne 
wskazania do leczenia stałą stymulacją serca / W. Mojkowski // „Medipress. 
Kardiologia”. – 1995, nr 2 (5), s. 2-7, tab., bibliogr. 7 poz., sum. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

36. Mojkowski, Włodzimierz : Stała stymulacja w niewydolności serca - wątpliwości i 
nadzieje / Włodzimierz Mojkowski, Michał Moszczeński // „Terapia”. – 2002, nr 10 (9 
z. 1), s. 33-36, tab., bibliogr. 47 poz., sum. 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – 
Czasopisma – 2p. 

37. Moszczyński, Michał  : Zastosowanie stymulacji z algorytmem AF SUPRESSION**TM 
w zwalczaniu napadów migotania przedsionków u chorych z bradykardią - 
doświadczenia wstępne / Michał Moszczyński, Monika Tomaszewska-Kiecana, 
Jarosław Król, Mirosław Dłużniewski // „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”. – 
2005, nr 114 (2), s. 761-767, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. 
Streszczenie: Jedną z nowych metod leczenia napadowego migotania przedsionków (PAF) 
jest stosowanie stymulatorów serca z algorytmami zapobiegającymi jego występowaniu. 
Oceniono przydatność algorytmu AF supressionTM zastosowanego w stymulatorach Integrity 
AFxDR. Badanie objęło grupę 7 chorych ze wskazaniami do leczenia stałą elektrostymulacją 
oraz napadami migotania przedsionków średnio od 2,5 lat, wymagających średnio 6 
interwencji (umiarawianie w warunkach sali OIOK) rocznie. Niewielka liczebność grupy 
badanej wynikała z kosztu urządzenia. Badanie polegało na włączeniu algorytmu AF 
supressionTM po 3 miesiącach od wszczepienia rozrusznika i ocenie po kolejnych 3 i 6 
miesiącach ilości napadów migotania przedsionków. Leczenie farmakologiczne w tym czasie 
zostało niezmienione. Zastosowana stymulacja antyarytmiczna wykazała skuteczność 
zmniejszając liczbę napadów migotania przedsionków średnio o 11 w ciągu 3 miesięcy, była 
przy tym dobrze tolerowana przez chorych. Warunkiem skuteczności stymulacji wg algorytmu 
AF supressionTM jest poprzedzenie napadu migotania przedsionków ekstrasystolią 
nadkomorową. 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn Czasopisma 

38. Nowacka, Ewa : Co zmieniło się w leczeniu pacjentów ze wskazaniami do implantacji 
stymulatorów serca w ciągu ostatnich 5 lat / Ewa Nowacka, Artur Łagodziński, Michał 
Chudzik, Wojciech Gabryjelski, Karol Bartczak, Jerzy Krzysztof Wranicz // „Folia 
Medica Lodziensia”. – 2010, nr 37 (2), s. 271-294, il., tab. bibliogr. 28 poz., sum. 
Streszczenie: Wstęp: Celem pracy było porównanie typu i rodzaju implantowanych 
stymulatorów serca (PM) oraz zmian jakie dokonały się we wskazaniach do implantacji 
obowiązujących w roku 2004 i w 2009 roku. Metodyka: Badanie przeprowadzono w oparciu o 
dane Łódzkiego Rejestru Elektrostymulacji (LRE). Porównywano: dane epidemiologiczne, 
ilość i rodzaj wykonanych zabiegów, wskazania do implantacji, rodzaj implantowanego PM w 
roku 2004 (grupa 04) i 2009 (grupa 09). Wyniki: Do analizy włączono 711 pacjentów (pts): 281 
pts w grupie 04 i 430 pts w grupie 09. W roku 2004 wykonano 234 implantacji, w roku 2009 - 
280. W grupie 09 zwiększyła się ilość reimplantacji - 34,9 proc. wszystkich zabiegów (2004 r. - 
16,7 proc.). Blok przedsionkowo-komorowy (p-k) II i III stopnia zarówno w 2004 r. i w 2009 r. 
był głównym wskazaniem do implantacji PM (ponad 40 proc.). W 2009 r. ponad 90 proc. pts w 



przebiegu zespołu bradykardia-tachykardia (BTS) miało zastosowany fizjologiczny tryb 
stymulacji DDDR. W utrwalonym migotaniu przedsionków w roku 2004 jak i 2009 
implantowano PM VVI, ale w 2009 roku były to wyłącznie stymulatory "rate adaptive". W 2009 
roku 6 proc. pts miało implantowany stymulator jako metodę leczenia niewydolności serca. 
Wnioski 1. W roku 2009 w porównaniu do 2004 wzrósł istotnie procent implantowanych 
stymulatorów z funkcją "rate adaptive", we wszystkich rodzajach wskazań do implantacji PM. 
2. W ciągu 5 ostatnich lat coraz częściej stosowana jest stymulacja fizjologiczna - 
AAI(R)/DDD(R), ... 
Dostęp online: http://www.ltn.lodz.pl/archiwalne/FML_T37_z._2-2010_.pdf 

39. Piwowarska, Wiesława : Problemy stymulacji czasowej i stałej u chorych po 
transplantacji serca / Wiesława Piwowarska, Jadwiga Nessler, Mirosław Garlicki, 
Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jerzy Matysek, Bohdan 
Nessler, Antoni Dziatkowiak // „Elektrofizjologia i Stymulacja Serca”. – 1996, nr 3 (3), 
s. 241-249, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. 
Streszczenie: Celem pracy była analiza zaburzeń bodźcotwórczości i przewodzenia, okresu 
stymulacji czasowej oraz wskazań do stałej stymulacji u pacjentów po ortotopowym 
przeszczepie serca. Rytm serca oceniano w oparciu o spoczynkowe elektrokardiogramy oraz 
zapisy 24-godzinnego ekg metodą Holtera. Badaniem objęto 400 chorych (117 mężczyzn i 23 
kobiety) w wieku od 10 do 68 lat (śr. 47,3 lat). U większości chorych (84 proc.) stosowano 
zewnętrzną stymulację czasową przeszczepionego serca przez okres 1-2 dób. W późnym 
okresie pooperacyjnym stymulacji zewnętrznej wymagało 14 chorych, najczęściej z powodu 
bradykardii zatokowej (12 chorych), bloku przedsionkowo-komorowego IIIř w jednym 
przypadku i wolnego zastępczego rytmu komorowego u jednego chorego. Spośród tych 
chorych, u 3 osób uznano wskazania do wszczepieniu stymulatora na stałe, u dwóch chorych 
wszczepiono stymulator typu VVI, a u jednego chorego - typu DDD. W obserwacji odległej, 
wynoszącej 6-18 miesięcy, u dwóch spośród osób, którym wszczepiono stymulator na stałe 
zaobserwowano powrót rytmu zatokowego o częstości typowej dla przeszczepionego serca. 
Przeprowadzone obserwacje wskazują, że chorzy po przeszczepie serca mogą wymagać 
przedłużonej stymulacji czasowej, najczęściej z powodu dysfunkcji węzła zatokowego. 
Implantacji stymulatora na stałe wymagało 2 proc. chorych i we wszystkich przypadkach było 
to spowodowane dysfunkcją węzła zatokowego w następstwie ostrej reakcji odrzucania 
przeszczepionego narządu. Potwierdzono, że u chorych po przeszczepie serca w różnym 
okresie od implantacji rozrusznika istnieje możliwość powrotu rytmu zatokowego 
przesczepionego serca. 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

40. Płaksej, Rafał : Elektrofizjologiczne i kliniczne wskaźniki ryzyka utraty prawidłowej 
stymulacji serca u chorych z implantowanym stymulatorem VDD / Rafał Płaksej, 
Grażyna Kubler, Jacek Gajek, Joanna  Moszczyńska-Stulin, Zbigniew Dorenda, 
Dorota Zyśko, Walentyna Mazurek // „Folia Cardiologica”. – 2006, nr 13 (2), s. 131-
139, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. 
Streszczenie: Wstęp: Celem pracy było określenie wpływu parametrów stymulacji i danych 
klinicznych chorych ze stymulatorem VDD na ryzyko utraty prawidłowej stymulacji w 
wieloletniej obserwacji. Materiał i metody: W pracy dokonano retrospektywnej oceny 
parametrów stymulacji i danych klinicznych chorych, u których w latach 1996-2003 
implantowano stymulator VDD. Badaniem objęto 101 pacjentów (w tym 63 mężczyzn) w wieku 
65,1 +/- 14,4 roku. Okres obserwacji wynosił 4,7 +/- 0,72 roku. Wskazania do stymulacji 
obejmowały: blok przedsionkowo- komorowy IIř u 71 chorych (49 mężczyzn) i blok 
przedsionkowo-komorowy IIIř u 30 chorych (14 mężczyzn). Wyniki: Prawidłową stymulację 
VDD w całym okresie obserwacji (podgrupa A) stwierdzono u 84 pacjentów (83,2 proc.). 
Trwała utrata stymulacji VDD (podgrupa B) wystąpiła u 17 chorych (16,8 proc.), po 18 +/- 13,2 
miesiącach od implantacji rozrusznika z powodu stwierdzenia utrwalonego migotania 
przedsionków - u 3 pacjentów, napadów migotania przedsionków - u 3 chorych, dysfunkcji 
węzła zatokowego - u 5 osób i undersensingu P - u 6 badanych. W podgrupie B 
zarejestrowano niższą amplitudę wyczuwania potencjału przedsionkowego (P1) i komorowego 
(R1) w czasie implantacji oraz częściej stwierdzano dodatni wywiad w kierunku niewydolności 
serca. W analizie jednoczynnikowej z utratą stymulacji wiązały się P1 i R1 oraz wywiad w 
kierunku niewydolności serca, wartości P1 i R1 wskazujące na podwyższone ryzyko wyniosły 



odpowiednio 1,6 mV i 10,0 mV.  
Dostęp online: http://czasopisma.viamedica.pl/fc/article/view/24038/19223 

41. Polewczyk, Anna : Walka z powikłaniami elektroterapii - dlaczego wciąż jest taka 
trudna? : analiza dwóch złożonych przypadków klinicznych / Anna Polewczyk, 
Marianna Janion, Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski // „Kardiologia Polska”. – 
2013, nr 71 (7), s. 748-751, il., bibliogr. 11 poz., sum. 
Dostęp online: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.2013.0165/7390 

42. Postuła, Marek : Wskazania do wszczepienia urządzeń u chorych z niewydolnością 
serca - pytania i odpowiedzi / Marek Postuła, Marek Rosiak // „Kardiologia na Co 
Dzień”. – 2008, nr 3 (3), s. 91-94, bibliogr. 6 poz., sum. 
Streszczenie: Pojawiło się kolejne badanie przemawiające za korzystnym wpływem 
stymulacji serca w wielu schorzeniach, w tym u chorych z niewydolnością serca (NS), czego 
efektem są nowe wskazania do wszczepienia stymulatora serca. Również terapia 
resynchronizująca serca okazała się przydatnym narzędziem w leczeniu zaawansowanej 
postaci NS. W badaniach klinicznych z randomizacją przeprowadzonych w dużej grupie 
pacjentów wykazano korzyści z zastosowania resynchronizacji serca u chorych z NS 
leczonych optymalną farmakoterapią. Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora odgrywa 
obecnie coraz większą rolę w zapobieganiu nagłemu zgonowi sercowemu u tych pacjentów. Z 
tego względu każdy lekarz praktyk powinien mieć świadomość nowych, zabiegowych 
możliwości terapeutycznych u chorych z NS. Celem tego artykułu jest analiza wskazań, 
wyników oraz bezpieczeństwa takich terapii. 
Dostęp online: http://www.termedia.pl/Wskazania-do-wszczepienia-urzadzen-u-
chorych-z-niewydolnoscia-serca-8211-pytania-i-odpowiedzi,45,11512,0,0.html 
(po zalogowaniu) 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

43. Postuła, Marek : Wskazania do wszczepienia urządzeń u pacjentów po zawale serca 
z uniesieniem odcinka ST - pytania i odpowiedzi / Marek Postuła, Marek Rosiak // 
„Kardiologia na Co Dzień”. – 2008, nr 3 (4), s. 123-126, bibliogr. 10 poz., sum. 
Streszczenie: Terapia resynchronizująca serca okazała się przydatnym narzędziem w 
leczeniu zaawansowanej postaci niewydolności serca u pacjentów po zawale serca. W 
badaniach klinicznych z randomizacją przeprowadzonych w dużych grupach pacjentów 
wykazano korzyści z zastosowania resynchronizacji serca u chorych z niewydolnością serca 
po zawale serca leczonych optymalną farmakoterapią. Stwierdzono również, że wszczepienie 
kardiowertera-defibrylatora poprawia rokowanie u pacjentów z pozawałowym upośledzeniem 
funkcji lewej komory serca przyjmujących optymalną farmakoterapię. Wszczepienie 
kardiowertera-defibrylatora odgrywa obecnie coraz większą rolę w zapobieganiu nagłemu 
zgonowi sercowemu u pacjentów z niewydolnością serca po zawale serca. Z tego względu 
każdy lekarz praktyk powinien mieć świadomość nowych zabiegowych możliwości 
terapeutycznych u pacjentów z niewydolnością serca, będącej powikłaniem zawału. Celem 
artykułu jest analiza wskazań, wyników oraz bezpieczeństwa takich terapii u pacjentów po 
zawale serca. 
Dostęp online: http://www.termedia.pl/Wskazania-do-wszczepienia-urzadzen-u-
pacjentow-po-zawale-serca-z-uniesieniem-odcinka-ST-8211-pytania-i-
odpowiedzi,45,11954,0,0.html 
(po zalogowaniu) 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

44. Pytkowski, Mariusz : Współczesne wskazania do stymulacji stałej serca / Mariusz 
Pytkowski // „Postępy Nauk Medycznych”. – 1999, nr 12 (1/2), s. 45-52, tab., bibliogr. 
28 poz., sum. 
Streszczenie: Praca poświęcona jest współczesnym problemom stymulacji stałej serca. Po 
przedstawieniu pięcioliterowego, międzynarodowego kodu określającego tryby stymulacji 
stałej omówione zostały szczegółowo poszczególne tryby stymulacji z użyciem jednej lub 
dwóch elektrod wewnątrzsercowych. Na podstawie wskazań Grupy Roboczej 



Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Chorób 
Serca (ACC/AHA) przedstawiono wskazania do stymulacji stałej serca oraz wskazania do 
użycia poszczególnych rodzajów stymulacji stałej w zależności od aktualnych potrzeb 
chorego. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

45. Rongies, Witold : Zastosowanie kriostymulacji u pacjentów po wszczepieniu 
stymulatora serca / Witold Rongies, Jolanta Biller, Roman Steckiewicz, Włodzimierz 
Dolecki, Grzegorz Opolski // „Postępy Rehabilitacji”. – 1999, nr 13 (2), s. 87-95, il., 
tab., bibliogr. 15 poz., sum. 
Streszczenie polskie: Stała stymulacja serca jest przeciwwskazaniem do stosowania 
większości zabiegów fizykalnych (możliwość wywołania zakłóceń w elektronice układu). 
Przeprowadzone badania w CSK AM pozwalają na bezpieczne i skuteczne zastosowanie w 
tych przypadkach kriostymulacji. Badaniem objęto 86 chorych, w wieku od 47 do 84 lat, obu 
płci po dokonaniu pomiarów zakresu ruchu w stawach barkowych. Przed planowanym 
wszczepieniem stymulatora, podzielono pacjentów na dwie grupy. W jednej z nich 
zastosowano kriostymulację przez 5 kolejnych dni na okolicę barku i loży przez stymualtor. 
Funkcjonowanie stymulatorów w trakcie krioterapii było kontrolowane badaniem Holtera przez 
24 godz. Drugą grupę stanowili chorzy prowadzeni tradycyjnie. Następnie badano powrót 
zakresów ruchów fizjologicznych w stawach barkowych po stronie implantacji oraz rozmiar 
dolegliwości bólowych okolicy zabiegu chirurgicznego, w różnych odstępach czasu. Celem 
pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa działania miejscowego krioterapii stosowanej 
we wczesnym okresie po zabiegu oraz wykazanie efektywności kojarzenia tego zabiegu z 
kinezyterapią u chorych z wszczepionym stymulatorem serca. Uwzględniono również 
przeciwbólowy wpływ kriostymulacji. Dodatkowo poddano ocenie reakcję implantowanego 
układu stymulującego na kriostymulację. 
Dostęp: Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

46. Sielski, Janusz : Czy istnieją istotne różnice w stałej stymulacji serca u pacjentów w 
wieku podeszłym - na podstawie materiału Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca 
Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach / Janusz Sielski, Agnieszka Janion-
Sadowska, Paweł Wałek // „Studia Medyczne”. – 2012, nr 26 (2) s. 7-14, il., tab., 
bibliogr. 17 poz., sum. 
Streszczenie: Wstęp. Historia implantacji stałych stymulatorów serca jest krótka i liczy nieco 
ponad 50 lat. Pierwszy rozrusznik serca został wszczepiony w Szwecji w 1958 roku przez 
prof. Ake Seninnga. W Polsce pierwszej implantacji stymulatora serca dokonano w Gdańsku 
w 1963 roku. Główną przyczyną implantacji stymulatorów serca na stałe u pacjentów w 
podeszłym wieku jest choroba węzła zatokowego. Celem pracy jest analiza porównawcza 
grup chorych skierowanych do implantacji układu stymulującego serca na stałe w 
Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. Celem pracy jest również prześledzenie, jaki 
odsetek w ogólnej grupie chorych skierowanych do stałej stymulacji serca stanowią pacjenci w 
starszej grupie wiekowej; jaką stanowią oni strukturę wiekową i strukturę płci oraz jakie 
wskazania do stałej stymulacji serca występują w tej grupie wiekowej. Celem pracy jest 
analiza porównawcza parametrów kierujących chorego do stałej stymulacji serca w starszej i 
młodszej grupie wiekowej. Wyniki. Analizie poddano 5018 przypadków pacjentów z 
wszczepionymi na stałe stymulatorami serca leczonych w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii 
w Kielcach w latach 1993-2009. W grupie starszych pacjentów (w fazie starości pełnej oraz w 
fazie długowieczności) występowało odpowiednio 1555 (53,33 proc.) oraz 286 (55,00 proc.) 
kobiet i 1361 (46,67 proc.) oraz 234 (45 proc.) mężczyzn. Różnice te pomiędzy grupami kobiet 
i mężczyzn były znamienne statystycznie (p 0,005). Pacjenci w fazie starości pełnej oraz w 
fazie długowieczności przeżywają po implantacji odpowiednio 37,4 i 42,8 miesięcy. Różnice te 
są znamiennie statystycznie wyższe od liczby miesięcy przeżycia młodszych grup wiekowych 
odpowiednio 28,2 oraz 30,6. Wnioski. 1. Implantacja stymulatora serca na stałe jest istotną 
procedurą u chorych w starszych grupach wiekowych, to znaczy w fazie starości pełnej oraz w 
fazie długowieczności.  
Dostęp online: 
http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/index.php?option=com_content&view=article&i



d=413:czy-istniej-istotne-ronice-w-staej-stymulacji-serca-u-pacjentow-w-wieku-
podeszym-na-podstawie-materiau-orodka-implantacji-stymulatorow-serca-
witokrzyskiego-centrum-kardiologii-w-kielcach&catid=80:tom-xxvi&Itemid=101 

47. Sominka,  Dagmara : Wskazania do czasowej stymulacji w ostrych stanach 
kardiologicznych. 
Dagmara Sominka, Dariusz Kozłowski // „Terapia”. – 2008, nr 16, nr (12), s. 22-25, 
tab., bibliogr. 12 poz., sum. 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – 
czasopisma – 2p.  

48. Steckiewicz, Roman : Zespół Paget-von Schroetter'a nieoczekiwany i niekiedy trudny 
aspekt zabiegów wszczepiania drogą przezżylną układów do stałej stymulacji serca - 
opis przypadku / Roman Steckiewicz, Przemysław Stolarz, Dariusz A. Kosior, 
Elżbieta Świętoń, Marcin Grabowski // „Przegląd Lekarski”. – 2012, nr 69 (12), s. 
1302-1303, il., bibliogr. 10 poz., sum. 
Streszczenie: Praca przedstawia przypadek pierwotnych zmian pozakrzepowych w żyle 
podobojczykowej lewej, w przebiegu przebytej bezobjawowej idiomatycznej zakrzepicy żył 
głębokich kończyny górnej tzw. zespołu Paget-von Schroetter'a. Stopień ich zaawansowania 
uniemożliwił przeprowadzenie zabiegu i konieczność jego wykonania z analogicznego 
dostępu żylnego po stronie przeciwnej. 
Dostęp online: http://www.wple.net/plek/numery_2012/numer-12-2012/1302-
1303.pdf 

49. Steckiewicz, Roman : Elektryczna i mechaniczna dysfunkcja przedsionków u pacjenta 
z dystrofią mięśniową Emery-Dreifussa przyczyną zmiany wyboru optymalnej formy 
elektroterapii: częste powikłanie rzadkiej choroby / Roman Steckiewicz, Przemysław 
Stolarz, Dariusz A. Kosior, Michał Marchel, Marian Pieniak, Elżbieta Świętoń, Dorota 
Piotrowska-Kownacka, Marcin Grabowski // „Kardiologia Polska”. – 2013, nr 71 (4), s. 
406-409, il., bibliogr. 14 poz., sum. 
Dostęp online: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.2013.0071/7229 

50. Stymulacja serca : wytyczne dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej / 
Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego do spraw stymulacji 
serca i terapii resynchrinizującej we współpracy z European Heart Rhythm 
Association (EHRA) ; tł. Alicja Dąbrowska-Kugacka. - Gdańsk : Via Medica, 2013. - 
48 s. : il. ; 15 cm. – (Kieszonkowe wytyczne ESC) 
Dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

51. Szklarz, Eliza : Outcomes of long-term endocavitary cardiac pacing in children / Eliza 
Szklarz, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Krystyna Czapla // „Kardiochirurgia i Torakochirurgia 
Polska”. – 2013, nr 10 (3), s. 216-221, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz. 
Streszczenie: Wstęp: Dzięki rozwojowi kardiologii i kardiochirurgii okresu noworodkowego, 
wczesnej diagnostyce wad wrodzonych oraz zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca 
systematycznie obniża się wiek i zwiększa liczba dzieci i młodych dorosłych poddawanych 
procedurom elektrofizjologicznym. Dzieci wymagające leczenia stałą stymulacją serca 
stanowią 1-2 proc. całej populacji kwalifikowanej do implantacji kardiostymulatora. Celem 
pracy było przedstawienie wyników leczenia stałą stymulacją serca u dzieci poddanych 
endokawitarnej implantacji kardiostymulatora w obserwacji długoterminowej. Materiał i 
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