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Summary

Heart rate variability (HRV) assessment is a relatively simple electrocardiographic method
aimed at analyzing the length differences between subsequent RR intervals.
In this work we have attempted to investigate the autonomic modulation of heart rate via
describing the influence of physiological and pathophysiological factors. The systematic
development of the diagnostic method, beginning with simple tests in the 1960s, has led
to measurement standardization as well as establishment of HRV assessment guidelines by
cardiological and electrophysiological societies. Many works have proved the relationship
of environmental and physiopathological factors, neuropsychological conditions and
lifestyle with heart rate. Certain presently unmodifiable factors reduce the physiological
irregularity of heart rate. The described methods include time analysis, frequency analysis
and non-linear assessment of heart rate variability. We have presented HRV analysis in the
most frequent disease entities and, consequently, the diagnostic and prognostic possibilities.
HRV lowering may be treated as a signal of adverse events, especially in cardiovascular
diseases. This non-invasive method also allows one to assess the repair processes taking
place in the body as well as the beneficial influence of individual medicines.

Wstęp i definicja
Zmienność rytmu zatokowego (ang. heart rate variability – HRV) odnosi się do rytmu pracy serca generowanego
przez węzeł zatokowy, będący podstawowym, fizjologicznym
ośrodkiem bodźcotwórczym. Wyraża się ona uchwytnymi
w badaniu elektrokardiograficznym różnicami długości
odstępów pomiędzy szczytami załamków R następujących
kolejno po sobie zespołów QRS pochodzenia zatokowego.
Zmienność rytmu zatokowego jest wyrazem aktywności autonomicznego układu nerwowego i jego modulacji czynności
mięśnia sercowego. Wśród czynników mających wpływ na
częstotliwość pracy serca wymienia się m.in.: aktywność
fizyczną, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, oddychanie,
ciepłotę ciała, poziom hormonów, stan emocjonalny, a nawet porę dnia. HRV jest cechą zależną od płci i zmienia się
z wiekiem (1-3).
Zainteresowanie klinicznym znaczeniem zmienności
rytmu zatokowego jako czynnika prognostycznego sięga
lat 60. XX wieku, kiedy Hon i Lee zauważyli, że nieprawidłowości w HRV poprzedzają uchwytne zmiany w częstości
uderzeń serca w stanie zagrożenia płodu (4). W latach
70. Ewing i wsp. opracowali proste testy wykorzystujące
analizę zmienności rytmu zatokowego w wykrywaniu
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neuropatii autonomicznej u pacjentów z cukrzycą (5). Pod
koniec lat 70. Wolf i wsp. wykazali, że redukcja HRV wiąże
się ze zwiększonym ryzykiem zgonu u pacjentów po zawale
mięśnia sercowego (6). W latach 80. do badań ilościowych
zmienności rytmu zatokowego wprowadzono metody
analizy spektralnej (7). Standardy pomiaru i wytyczne
dotyczące oceny HRV zostały opracowane przez międzynarodowe towarzystwa kardiologiczne i elektrofizjologiczne
w 1996 roku (3).
Analiza zmienności rytmu zatokowego jest nieinwazyjnym, ilościowym pomiarem aktywności układu autonomicznego serca, pozwalającym ocenić jego zdolności
adaptacyjne. W skład autonomicznego układu nerwowego
wchodzą część współczulna i przywspółczulna, pomiędzy
którymi zachowany jest stan dynamicznej równowagi.
W stanie zdrowia pozwala to na szybkie reagowanie na
zmiany w homeostazie ustroju i odpowiednią modyfikację czynności pracy serca, w zależności od zmiennych
warunków. W dotychczas przeprowadzonych badaniach
wykazano związek redukcji HRV z negatywnym rokowaniem
w chorobach układu sercowo-naczyniowego, stąd najlepiej
przebadaną grupę stanowią pacjenci po przebytym zawale
mięśnia sercowego (1, 8).
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Zmienność rytmu zatokowego jako
wskaźnik czynności autonomicznego
układu nerwowego
Autonomiczny układ nerwowy, nazywany również wegetatywnym, jest niezależną od woli częścią układu nerwowego zaopatrującą narządy wewnętrzne. Dzieli się on na dwie
przeciwstawne składowe: układ współczulny (sympatyczny,
pobudzający pracę serca) i przywspółczulny (parasympatyczny, hamujący pracę serca). Serce, jak i pozostałe narządy,
posiada jednoczesne unerwienie pochodzące z obu tych części, a wypadkowa ich działania ma swoje odzwierciedlenie
w modulacji czynności węzła zatokowego, czyli podstawowego ośrodka bodźcotwórczego.
Dotychczasowe badania podaję, że dokładna lokalizacja
ośrodków związanych z autonomiczną regulacją czynności
serca w mózgu obejmuje struktury, takie jak: jądro grzbietowe nerwu błędnego, jądro pasma samotnego, istotę szarą
okołowodociągową, ciało migdałowate, wzgórze, podwzgórze, zakręt obręczy, wyspę i korę przedczołową (9).
Układ współczulny wpływa na węzeł zatokowy przez
uwolnienie noradrenaliny i adrenaliny z zakończeń nerwowych, co za pośrednictwem receptorów beta-adrenergicznych aktywuje przekaźnik drugorzędowy – białko Gs, przez
co zwiększa aktywność cyklazy adenylowej i w konsekwencji
kinazy białkowej A. Prowadzi to do otwarcia kanałów wapniowych i wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów
wapnia, skutkując przyspieszeniem czynności bodźcotwórczej węzła zatokowego, czyli zwiększeniem częstości rytmu
serca.
Włókna układu przywspółczulnego, skupione w nerwie
błędnym, wydzielają acetylocholinę, która przyłączając się
do receptorów muskarynowych typu 2, aktywuje białko
Gi, czego efektem jest zahamowanie aktywności cyklazy
adenylowej i zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego
cAMP, co prowadzi do inaktywacji kinazy białek A i otwarcia
kanałów potasowych, a w efekcie zmniejsza przewodnictwo
i zwalnia częstość rytmu serca. W stanie spoczynku dominuje napięcie nerwu błędnego i o zmienności rytmu decyduje
jego modulacja (1, 8).
Ponadto odpowiedź komórek węzła zatokowego na
acetylocholinę jest szybsza niż na noradrenalinę, której reabsorbcja i metabolizm są stosunkowo długie. Dzięki temu
jednak efekt pobudzenia współczulnego prawdopodobnie
utrzymuje się dłużej. Oznacza to, że szybciej działający
układ przywspółczulny ma potencjał modulowania rytmu
zatokowego w szerokim zakresie częstotliwości (od jednego do wielu uderzeń serca), w przeciwieństwie do układu
współczulnego (10). Wpływ układu przywspółczulnego jest
jednak krótkotrwały, gdyż komórki węzła zatokowo-przedsionkowego są bogate w acetylocholinesterazę katalizującą rozkład acetylocholiny. Zmiany częstości pracy serca
wywołane przez układ współczulny są opóźnione o około
5 sekund, po których akcja serca stopniowo się zmienia,
a stan równowagi adekwatny do wielkości bodźca ustala
się po około 30 sekundach (3).
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Na uwagę zasługuje zjawisko niemiarowości zatokowej
oddechowej. Jest to fizjologiczna zmiana częstości rytmu serca w zależności od fazy oddechu. Wyraża się ona,
związanym z hamowaniem tonicznej aktywności nerwu
błędnego, skróceniem odstępów RR (zwiększeniem częstości uderzeń serca) podczas wdechu oraz ich wydłużeniem
w czasie wydechu. Niemiarowość zatokowa oddechowa
często jest utożsamiana z napięciem nerwu błędnego (10).
Pomimo badań kwestionujących tę tezę, wielu klinicystów
i naukowców nadal rutynowo wykorzystuje ją w badaniach.
Mimo że napięcie układu przywspółczulnego jest głównym
czynnikiem wpływającym na zmienność rytmu zatokowego,
należy pamiętać, że istnieją poważne zastrzeżenia dotyczące
założenia, że niemiarowość zatokowa oddechowa wiąże się
wyłącznie z aktywnością nerwu błędnego (10-12).

Czynniki związane
ze zmiennością rytmu zatokowego
Zmienność rytmu zatokowego jest wyrazem stanu zdrowia mięśnia sercowego, a jej redukcja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego, szczególnie w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Ponadto klasyczne
czynniki ryzyka choroby wieńcowej (m.in. nadciśnienie
tętnicze i miażdżyca) wykazują istotny związek z obniżeniem parametrów zmienności rytmu serca, co częściowo
może tłumaczyć mechanizm ich niekorzystnego wpływu
na zapadalność i umieralność z powodu chorób układu
sercowo-naczyniowego (13).
W niedawno opublikowanej pracy Fatisson i wsp. wyróżnili pięć grup czynników wpływających na zmienność
rytmu zatokowego:
–– czynniki fizjopatologiczne,
–– czynniki związane ze stylem życia,
–– czynniki niemodyfikowalne,
–– uwarunkowania neuropsychologiczne,
–– czynniki środowiskowe.
Konieczność takiego podziału jest konsekwencją wykazanej w przeprowadzonych dotychczas badaniach wieloczynnikowej etiologii zaburzeń HRV (9).

Czynniki fizjopatologiczne
Przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego mogą
objawiać się obniżeniem parametrów zmienności rytmu
zatokowego, a ponadto stanowią negatywny czynnik rokowniczy w ostrych chorobach serca (np. u pacjentów po zawale
mięśnia sercowego). Obniżenie parametrów HRV obserwuje
się u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym istotnie
częściej niż u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia.
Przypuszczalny patomechanizm wiąże się z aktywnością
układu renina-angiotensyna-aldosteron. Podobna zależność
występuje w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu
i glukozy we krwi (14, 15).
Zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dotykające jego części autonomicznej znajdują odzwierciedlenie w nieprawidłowościach parametrów
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zmienności rytmu zatokowego. Badania wykazały obniżenie
wartości HRV u pacjentów z takimi chorobami, jak: stwardnienie rozsiane, zespół Guillaina-Barrégo, zespół Shy’a-Dragera, zespół Parkinsona i ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (15).
Opisany wcześniej mechanizm niemiarowości zatokowej
oddechowej pozwala przypuszczać, że schorzenia układu
oddechowego mogą wpływać na zmienność rytmu zatokowego. Obserwowane u dzieci z astmą obniżenie parametrów
HRV wydaje się potwierdzać te założenia (16).
Nie bez znaczenia jest wpływ czynników hormonalnych.
Dotychczasowe badania wykazały, że terapia L-tyroksyną
prowadzi do obniżenia parametrów zmienności rytmu zatokowego u pacjentów leczonych z powodu niedoczynności
tarczycy (17). Natomiast steroidowe hormony płciowe (zarówno estrogeny, jak i androgeny) wykazują korzystny wpływ
na wartości HRV (18, 19).
Zmienność rytmu zatokowego modyfikowana jest również przez zmiany temperatury, poprzez wpływ na częstość
pracy serca – jej przyspieszenie w wyższych i zwolnienie
w niższych temperaturach (9).

Czynniki związane ze stylem życia
Negatywny wpływ na wartość zmienności rytmu zatokowego wykazuje palenie tytoniu i spożywanie nadmiernej
ilości alkoholu. Efekty te są jednak odwracalne (14, 15).
Aktywność fizyczna poprawia parametry zmienności rytmu
zatokowego przez zmniejszenie napięcia układu współczulnego. Jest to szczególnie istotne u pacjentów z przewlekłymi
chorobami układu sercowo-naczyniowego i osób z cukrzycą.
Autorzy badań sugerują udział angiotensyny i tlenku azotu
w mechanizmie tej zmiany (20, 21). Również medytacja
wpływa pozytywnie na wartości HRV (22).

Czynniki niemodyfikowalne
Wraz z wiekiem dochodzi do obniżenia HRV. Nie badano
dotychczas różnic między różnymi grupami etnicznymi,
jednak międzypopulacyjne różnice w uwarunkowaniach
genetycznych związane z występowaniem nadciśnienia
tętniczego z pewnością mają swoje przełożenie na parametry HRV (14). U osób w starszym wieku, jak i pacjentów
z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością krążenia, cukrzycą oraz osób w stanie przewlekłego stresu i zmęczenia i z zaburzeniami snu, obserwuje się
zredukowane efektywne pętle regulacyjne kontroli rytmu
serca z jednoczasowym ograniczeniem wpływu czynników
pozasercowych. Konsekwentnie pojawiają się ograniczenia
fizjologicznej niemiarowości rytmu serca i odpowiedzi na zaburzenia wewnętrzne. Zmienność rytmu zatokowego ulega
obniżeniu, a rytm serca ma charakter losowy (23).

Uwarunkowania neuropsychologiczne
Niektóre struktury ośrodkowego układu nerwowego,
takie jak ciało migdałowate, wyspa czy istota szara okołowodociągowa, związane z motywacją i emocjami, są
jednocześnie zaangażowane w regulację zmienności rytmu
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zatokowego. Nie dziwi fakt, że stany nadmiernego napięcia
emocjonalnego (stres) i zaburzenia afektu (m.in. depresja)
negatywnie wpływają na HRV. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne również
obniżają wartości HRV. Niekorzystny wpływ czynników
psychologicznych ustępuje wraz z redukcją nadmiernego
napięcia emocjonalnego (9).

Czynniki środowiskowe
Do czynników związanych ze środowiskiem pracy należą:
ekspozycja na niektóre związki chemiczne, pole elektromagnetyczne, urządzenia wibracyjne, presja psychospołeczna,
przemęczenie i wiele innych (24). Niektórzy badacze zwracają uwagę na konieczność dokładniejszych badań wpływu
codziennej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne (urządzenia elektroniczne, połączenia bezprzewodowe itd.) a zaburzeniami czynności elektrycznej serca (9).

Metodologia analizy i badania
Bazą danych dla oceny zmienności rytmu zatokowego
jest zapis elektrokardiograficzny. W jej ocenie stosuje się
metody: czasowe (ang. time-domain methods), częstotliwościowe (ang. frequency-domain methods), czasowo-częstotliwościowe (ang. time-frequency domain methods) oraz
nieliniowe (ang. non-linear methods) (1, 25).

Analiza czasowa
Analiza czasowa oceny HRV polega na ocenie kolejnych
odstępów rytmu zatokowego, ich właściwości statystycznych i zależności między nimi. Podstawową analizowaną
cechą jest odstęp czasowy kolejnych załamków R (odstęp
RR) rytmu zatokowego (nazywane odstępami NN – ang.
normal-normal). Analiza czasowa jest najstarszą i najprostszą metodą analizy zmienności rytmu zatokowego. Opiera
się ona na parametrach analizy statystycznej dla sygnałów
stacjonarnych.
Parametry analizy czasowej oparte bezpośrednio na
zmienności odstępów RR obejmują:
–– meanRR (ms) – średni odstęp RR rytmu zatokowego (ang. mean time of NN duration),
–– SDNN (ms) – odchylenie standardowe od średniej
wartości wszystkich odstępów RR (ang. standard
deviation of NN intervals),
–– SDANN (ms) – odchylenie standardowe od średniej wartości RR w kolejnych 5-minutowych przedziałach (ang. standard deviation of averaged NN
intervals),
–– SDNNI (ms) – średnia z odchyleń standardowych
od średniej wartości odstępów RR w kolejnych
5-minutowych przedziałach z 24-godzinnego zapisu (ang. SDNN index).
Grupę parametrów analizy czasowej opartej na różnicach
pomiędzy kolejnymi odstępami RR tworzą:
–– NN50 – liczba różnic między kolejnymi odstępami
RR powyżej 50 ms (ang. number of pairs successive
NNs that differ by more than 50 ms),
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––

pNN50 (%) – odsetek odstępów RR różniących się
od sąsiadujących odstępów o więcej niż 50 ms (ang.
percentage of NN intervals),
–– RMSSD (ms) – pierwiastek kwadratowy średniej
sumy kwadratów różnic między kolejnymi odstępami
RR (ang. root mean square of successive differences).
Najczęściej stosowane wskaźniki analizy czasowej to
średnia częstość akcji serca i SDNN, który cechuje najlepiej
sprawdzona wartość rokownicza. Parametry pNN50 i RMSSD
odzwierciedlają głównie aktywność części przywspółczulnej układu autonomicznego, przy czym RMSSD ma lepsze
właściwości statystyczne. Wadą analizy czasowej jest duża
czułość na artefakty i pobudzenia dodatkowe. Zgodnie
z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
analiza czasowa powinna być dokonywana na bazie długich
i stałych fragmentów zapisu EKG (najczęściej z 24 godzin),
ponieważ wyniki zależą od długości serii.
Metody geometryczne opierają się na analizie histogramu odstępów RR. Zaliczono tutaj następujące parametry:
–– indeks trójkątny HRV (ang. HRV triangle index)
– określający całkowitą zmienność HRV,
–– TINN (ms) – trójkątna interpolacja odstępów
NN (ang. triangle interpolation of NN interval histogram).
Oba wskaźniki cechuje względnie mała wrażliwość na
jakość analizowanych zapisów EKG. Wadą jest również
konieczność analizy długich, co najmniej 20-minutowych
zapisów (1, 3, 25).

Analiza częstotliwościowa
W ocenie HRV najczęściej stosowana jest metoda nieparametryczna, oparta na transformacji Fouriera. Celem
takiej analizy jest ujawnienie cykliczności ukrytej w serii
zmieniających się odstępów NN oraz ilościowa analiza napięcia obu składowych układu autonomicznego. Analizie
częstotliwościowej poddawane są krótkie, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
5-minutowe zapisy EKG.
Celem analizy całkowitej mocy widma (ang. total power) zmienności odstępów NN ocenia się następujące
składowe:
–– HF (ang. high frequency) – o wysokiej częstotliwości (0,15-0,4 Hz), opisuje zmiany związane z aktywnością przywspółczulną, oddechem i zmianami
ciśnienia tętniczego,
–– LF (ang. low frequency) – o niskiej częstotliwości (0,04-0,15 Hz), opisuje zmiany modulowane
przez układ współczulny, prawdopodobnie zawiera
także zmiany związane z aktywnością baroreceptorów,
–– VLF (ang. very low frequency) – o bardzo niskiej
częstotliwości (< 0,04 Hz), związana z aktywnością
chemoreceptorów i baroreceptorów,
–– LF/HF – stosunek mocy widma niskich częstotliwości
do mocy widma wysokich częstotliwości,
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––

HF n.u. – znormalizowana składowa mocy widma wysokich częstotliwości: HF/(total power - VLF) × 100,
–– LF n.u. – znormalizowana składowa mocy widma niskich częstotliwości: LF/(total power - VLF) × 100.
Dla zapisów 24-godzinnych oblicza się dodatkowo składową mocy widma ultraniskich częstotliwości ULF (ang. ultra
low frequency) mieszczącą się poniżej wartości 0,003 Hz.
U zdrowych osób amplituda składowej LF jest większa
niż składowej HF. Stosunek LF/HF opisuje współzależność
obu typów modulacji wegetatywnej, a według niektórych
autorów przede wszystkim aktywność układu współczulnego (3, 26, 27).

Metody nieliniowe
Metody nieliniowe oparte są na teorii chaosu i matematyce fraktali. Takie podejście otworzyło nowe możliwości
badania i charakteryzowania zmienności rytmu zatokowego. Ich celem nie jest ocena wielkości zmienności rytmu
serca, lecz oszacowanie właściwości korelacyjnych i stopnia
złożoności HRV, a także innych cech rytmu, których nie
można badać metodami opartymi na obliczaniu wartości
średnich i wariancji. Jak dotąd ustalono liczne nieliniowe
miary HRV, jednak zastosowanie w ocenie ryzyka wydają
się mieć następujące:
–– współczynnik nachylenia dla prawa potęgowego
rozkładu mocy sygnału,
–– beztrendowy współczynnik potęgowy skalowania
fraktalnego,
–– wykres Poincaré,
–– turbulencja rytmu serca.
O ile wszystkie wydają się być bardzo obiecujące, nadal
jednak brak jest pełnych standardów (26, 28).

Wpływ wybranych jednostek chorobowych
na zmienność rytmu zatokowego
Analiza HRV wykazuje wartość prognostyczną wobec
ryzyka rozwoju licznych zdarzeń klinicznych, zwłaszcza
chorób serca i układu krążenia. W obrazie klinicznym
choroby niedokrwiennej serca typowo występuje obniżenie parametrów zmienności rytmu zatokowego. Patomechanizm nie jest jednak w pełni wyjaśniony. Zaburzenia
HRV w ostrej fazie zawału tłumaczy się między innymi
reakcją adrenergiczną zależną od zawału i dysfunkcją
czynności miokardialnych receptorów układu autonomicznego. U chorych z zawałem ściany przedniej stwierdza
się odruchowe pobudzenie współczulne spowodowane
zamknięciem lewej tętnicy wieńcowej, co przejawia się
redukcją większości parametrów HRV w pierwszej dobie,
natomiast u pacjentów z zawałem ściany dolnej lub tylnej
lewej komory często obserwuje się pobudzenie nerwu
błędnego, co przekłada się na wyższe wartości wskaźnika
HF w pierwszych 16 godzinach. Występujące po upływie pierwszej doby obniżenie parametrów HRV jest najprawdopodobniej niezależne od lokalizacji (29). W badaniach dowiedziono, że podczas ostrej fazy zawału mięśnia
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sercowego obniżeniu ulegają wskaźniki SDNN, RMSSD (30)
oraz parametry częstotliwościowe (31). Według Singh
i wsp. (32) obniżenie wartości wskaźnika LF/HF w ciągu
24 godzin jest czynnikiem prognostycznym zgonu w 30 dni
po wystąpieniu zawału serca. Z kolei Shehab i wsp. (33)
postulują, że w chorobie niedokrwiennej serca obniżeniu
ulegają wartości SDNN. Skuteczne leczenie udrożnienie
tętnicy prowadzi do zahamowania niekorzystnych zmian
HRV (29). Zmiany w autonomicznym systemie w przebiegu
niedokrwienia mięśnia sercowego są również związane
z obecnością czynników ryzyka rozwoju miażdżycy (34).
Wskazano istnienie ujemnej korelacji pomiędzy wartościami HRV a nasileniem zmian miażdżycowych (35).
Badania przeprowadzone u osób z wywiadem rodzinnym
obciążonym nadciśnieniem tętniczym potwierdziły upośledzoną funkcję układu autonomicznego jeszcze przed wystąpieniem nieprawidłowych wartości ciśnienia tętniczego
krwi. Długofalowe badania prospektywne wykazały istotną
rolę składowych analizy częstotliwościowej HRV w przewidywaniu rozwoju nadciśnienia tętniczego (36). U chorych na
nadciśnienie tętnicze z przerostem lewej komory obserwuje
się zmniejszone napięcie układu przywspółczulnego, wyrażone redukcją wskaźnika HF, w większym stopniu widoczne
u osób z przerostem koncentrycznym i ekscentrycznym. Jednocześnie nie wykazano zależności pomiędzy parametrami
HRV a stopniem zaawansowania arytmii komorowej (37).
Z drugiej strony badania spoczynkowe przeprowadzone
w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wskazują
na redukcję całkowitej HRV z przewagą aktywności układu
sympatycznego (37). Radaelli i wsp. (38) podali, że u osób
z nadciśnieniem tętniczym występują niższe wartości wskaźników SDNN w porównaniu do osób zdrowych. Podobnie
zauważyli Huikuri i wsp. (39) obserwujący mężczyzn z nadciśnieniem trwającym przynajmniej 5 lat, przy czym w ich
ocenie wartość ciśnienia skurczowego najsilniej wpływa
na SDNN.
Również w cukrzycy stanowiącej czynnik ryzyka choroby
niedokrwiennej serca dochodzi do dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego, co przekłada się ma zmienność
akcji serca (40, 41). Według badaczy stan kliniczny pacjenta
z cukrzycą destabilizuje układ wegetatywny, co doprowadza
do redukcji HRV (42). Schorzenie ponadto związane jest
z występowaniem cukrzycowej neuropatii autonomicznej,
której objawem klinicznym jest tachykardia spoczynkowa.
Udowodniono, że neuropatia wywołuje wydłużenie skorygowanego odstępu QT (43), a analiza HRV może być pomocna
jako marker przesiewowy do identyfikacji pacjentów cierpiących na to schorzenie (44).
W badaniu Furgały i wsp. u badanych z chorobą Parkinsona stwierdzono zaburzenia równowagi układu autonomicznego z przewagą komponenty współczulnej (LF/HF-RRI 2,5)
oraz większy wskaźnik LF n.u. (61,3%) niż HF n.u. (38,6%).
Po obustronnej głębokiej stymulacji jądra niskowzgórzowego zauważono istotne statystycznie podwyższenie wartości
wskaźników LF-RRI oraz HF-RRI, a także całkowitej mocy
widma – PSD-RRI. Wskazuje to na zwiększenie aktywności
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obu składowych układu autonomicznego z przetrwałym
zaburzeniem równowagi współczulno-przywspółczulnej (45).
Wyniki badania dotyczącego związku abstynencji alkoholowej u osób z zespołem zależności alkoholowej na HRV wykazały, że w okresie do 3 tygodni od zakończenia spożywania
alkoholu wartości wskaźników aktywności nerwu błędnego
uległy obniżeniu, co wiąże się ze wzrostem ryzyka nagłego
zgonu sercowego. Natomiast czterotygodniowa abstynencja wiązała się z prognostycznie korzystnym zwiększeniem
wpływu układu przywspółczulnego w regulacji częstości
rytmu serca (46). Wyniki te są zgodne z omówionym wcześniej wpływem negatywnego napięcia emocjonalnego na
wartości HRV.

Wpływ wybranych grup leków
na zmienność rytmu zatokowego
Obniżenie parametrów zmienności rytmu zatokowego
jest negatywnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów
po zawale mięśnia sercowego. Obserwowane jest często
u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym,
u których też występuje zwiększone ryzyko ostrych zespołów
wieńcowych. Z tego względu istotnym aspektem klinicznym
jest wpływ leków hipotensyjnych na wskaźniki HRV.
Historia tych badań sięga lat 80. XX wieku, a pierwsze
doniesienia dotyczyły beta-blokerów. Zaobserwowano
wtedy zmniejszenie całkowitej zmienności rytmu serca
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczych po 10 dniach
stosowania nadololu. W dotychczasowych badaniach wykazano korzystny wpływ beta-blokerów na parametry HRV
w grupie chorych po zawale mięśnia sercowego. Mniej liczne
dotyczyły analiz przeprowadzonych wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W większości badań nad wpływem
leków hipotensyjnych na parametry HRV stosowane były
blokery kanałów wapniowych (ang. calcium channel blockers – CCB) i/lub inhibitory konwertazy angiotensyny (ang.
angiotensin converting enzyme inhibitors – ACEI) (47, 48).
Vesalainen i wsp. porównali wpływ metoprololu (beta-bloker) i ramiprilu (ACEI) na zmienność rytmu zatokowego
u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Efekt hipotensyjny
był porównywalny, jednak metoprolol, w przeciwieństwie
do ramiprilu, wydłużał średni odstęp RR oraz zwiększał
całkowitą zmienność rytmu zatokowego oraz jej składowej
HF zarówno w spoczynku, jak i podczas testu pionizacyjnego (49). Podobne wyniki uzyskano w badaniu z innym
lekiem z grupy beta-blokerów – atenololem. U pacjentów,
którym zaordynowano atenolol, wykazano obniżenie składowej LF (50).
Ustalono, że analogiczne efekty wykazuje kolejny lek hipotensyjny – karwedilol (51). Należy zwrócić uwagę, że metoprolol i atenolol należą do tzw. kardioselektywnych (oddziałujących wyłączenie na receptor beta-1-adrenergiczny)
beta-blokerów bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, natomiast karwedilol należy do beta-blokerów
nieselektywnych i jednocześnie blokuje receptor alfa-1.
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Przewlekłe stosowanie beta-blokerów przez pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym i związane z ich działaniem zawyżanie wartości HRV może być problematyczne w monitorowaniu chorych po zawale mięśnia sercowego, u których
spadek parametrów zmienności rytmu zatokowego, będący
wczesnym objawem pogorszenia stanu, będzie maskowany
przez działanie leku. Badanie przeprowadzone przez Zhang
i wsp. wykazało jednak, że parametry mean-IBI, rMSSD,
pIBI-50 i MSD6-10 pozostają czułym wskaźnikiem stanu
klinicznego u chorych leczonych karwedilolem (52).

Podsumowanie
Analiza zmienności rytmu zatokowego jest nieinwazyjnym, ilościowym pomiarem aktywności układu autonomicznego serca, pozwalającym ocenić jego zdolności adaptacyjne. Do oceny HRV stosuje się metody elektrokardiograficzne,
w których analizie podlegają różnice w długości odstępów
pomiędzy szczytami załamków R następujących kolejno po
sobie zespołów QRS pochodzenia zatokowego. W praktyce
klinicznej stosowane są głównie metody czasowa oraz częstotliwościowa oceny HRV. Rzadziej wybierane są metody
czasowo-częstotliwościowe oraz nieliniowe.
Parametr HRV uzależniony jest od wieku pacjenta i kontrolowany czynnikami związanymi ze stylem życia (dieta,
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używki), ekspozycją na toksyny środowiskowe oraz funkcjonalnością ośrodków mózgowia zaangażowanych w kontrolę
emocji. Zmienność rytmu zatokowego stanowiąca wykładnik
stanu zdrowia mięśnia sercowego uzależniona jest jednak
najsilniej od czynników fizjopatologicznych. Na szczególną
uwagę zasługuje wpływ zmian strukturalno-funkcjonalnych
układu sercowo-naczyniowego na zmienność rytmu zatokowego. Jednocześnie dysfunkcje ośrodkowego układu
nerwowego znajdują odzwierciedlenie w HRV, zaś z uwagi na
mechanizm niemiarowości zatokowej oddechowej, choroby
układu oddechowego są również potencjalnie związane ze
zmiennością rytmu zatokowego.
W badaniach naukowych potwierdzono, że HRV jest
czynnikiem prognostycznym wybranych zdarzeń klinicznych, zwłaszcza chorób serca i układu krążenia. Obniżenie
HRV obserwowane jest w przebiegu klinicznym choroby
niedokrwiennej czy nadciśnienia tętniczego. Równolegle,
zademonstrowano korzystny wpływ beta-blokerów na
parametry HRV, zwłaszcza u chorych po zawale mięśnia
sercowego. Podobnie, wybrane komponenty HRV ulegają
redukcji u pacjentów z cukrzycą typu 2. Zmiany HRV obserwowane są też u osób z psychopatologiami, ze szczególnym
uwzględnieniem choroby Parkinsona oraz zespołu zależności
alkoholowej.
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