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Predhovor 

 

Vysokoškolský učebný text „Srdcová frekvencia a kardiovasklulárne riziko“ je určený 

predovšetkým pre študentov lekárskych, farmaceutických a prírodovedeckých fakúlt v 

pregraduálnom, graduálnom, postgraduálnom a špecializačnom stupni štúdia. Je koncipovaný 

ako doplňujúci učebný text pre štúdium fyziológie, patofyziológie a farmakológie 

kardiovaskulárneho systému, ako aj internej medicíny (predovšetkým kardiológie). Zameriava 

sa na výklad postavenia srdcovej frekvencie v stanovení kardiovaskulárneho rizika a v 

diagnostike a terapeutickom manažmente rozličných kardiovaskulárnych patológií (najmä 

hypertenzie, infarktu myokardu a srdcového zlyhávania). 

Pre naplnenie svojej didaktickej podstaty je tento vysokoškolský učebný text logicky 

členený do piatich kapitol, ktoré sú ďalej prehľadne delené na podkapitoly, zaručujúc tak 

formálny podklad pre rýchlu obsahovú orientáciu čitateľa. Prvá kapitola poskytuje úvod do 

fyziológie kardiovaskulárneho systému a jeho regulačných mechanizmov. Druhá kapitola 

pojednáva o postavení srdcovej frekvencie v stanovení kardiovaskulárneho rizika v rozličných 

kardiovaskulárnych patológiách. Tretia a štvrtá kapitola sú venované cirkadiánnym rytmom 

kardiovaskulárneho systému (predovšetkým zmenám krvného tlaku a srdcovej frekvencie 

počas dňa a noci) a ich využitiu v determinovaní kardiovaskulárneho rizika. Piata kapitola je 

venovaná možnostiam terapeutického ovplyvnenia srdcovej frekvencie, a jej porušeného 

denného rytmu, za účelom dosiahnutia kardiovaskulárneho benefitu so zlepšením prognózy. 

Nepostrádateľnou súčasťou tohto vysokoškolského učebného textu je aj zoznam literatúry 

zhrňujúci bibliografické odkazy na najdôležitejšie experimentálne a klinické štúdie diskutované 

v texte. Predkladaný zoznam literatúry poslúži ako referencia pre čitateľa v nadstavbovom 

samoštúdiu. 

 

Autori 
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Úvod 

Celková zdravotnícka aj ekonomická záťaž kardiovaskulárnych úmrtí má všeobecne 

rastúcu tendenciu. Nedávne epidemiologické štúdie vo vyspelých krajinách (USA a západná 

Európa) však prekvapivo preukázali pokles incidencie kardiovaskulárnych udalostí. Za 

týmto úspechom stojí strategické hodnotenie kardiovaskulárneho rizika v primárnej 

a sekundárnej prevencii. V posledných 40 rokoch sa výskum stále viac zameriava na 

identifikáciu senzitívnych a špecifických rizikových faktorov spojených s kardiovaskulárnymi 

udalosťami. Analýzy týchto štúdií odhaľujú súvislosť medzi klinickými kardiovaskulárnymi 

rizikovými faktormi a sympato-vagálnou nerovnováhou, a zdôrazňujú tak úlohu autonómneho 

nervového systému v patofyziológii kardiovaskulárnych udalostí. Za účelom včasnej predikcie 

kardiovaskulárnych udalostí sa preto predmetom intenzívneho výskumu stalo hľadanie klinicky 

dostupného kardiovaskulárneho rizikového faktora, ktorý by špecificky a senzitívne 

odzrkadľoval sympato-vagálnu nerovnováhu. 

 Pokojová srdcová frekvencia je modulovaná autonómnym nervovým systémom, pričom 

je ľahko merateľným hemodynamickým parametrom. V klinických štúdiách sa ukázalo, že 

zvýšená pokojová srdcová frekvencia súvisí so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych 

udalostí a s negatívnou prognózou. Terapeutické ovplyvnenie srdcovej frekvencie viedlo 

k zníženiu kardiovaskulárneho rizika a k zlepšeniu prognózy. Tieto údaje predurčujú pokojovú 

frekvenciu srdca za spomínaný ľahko detekovateľný a dostupný kardiovaskulárny rizikový 

faktor a cieľ terapie. 

 Hodnoty pokojovej frekvencie, podobne ako hodnoty krvného tlaku, podstupujú  

cirkadiánne zmeny, s výrazným nárastom ráno po prebudení a poklesom v nočných hodinách. 

Hoci je cirkadiánna regulácia kardiovaskulárnych funkcií riadená komplexom niekoľkých 

mechanizmov, regulačná úloha autonómneho nervového systému predsa len dominuje. 

Nedostatočný pokles srdcovej frekvencie alebo krvného tlaku v noci, tzv. non-dipping, 

poukazuje na sympato-vagálnu nerovnováhu, najmä na sympatikovú prevahu v noci v 

dôsledku nedostatočného nočného poklesu sympatikotónie. Avšak, kým sa non-dipping 

krvného tlaku stal potvrdeným a aktívne monitorovaným kardiovaskulárnym rizikovým 

faktorom a cieľom terapie, existencia non-dippingu srdcovej frekvencie a jej potenciálne 

využitie v kardiovaskulárnej medicíne zatiaľ zostali zväčša prehliadnuté. Výnimkou bolo len 

niekoľko klinických štúdií, ktoré dokázali potenciál non-dippingu srdcovej frekvencie v 

predikcii kardiovaskulárneho rizika. Zistilo sa, že non-dipping srdcovej frekvencie koreluje so 
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sympato-vagálnou dysbalanciou dokonca silnejšie ako pokojová srdcová frekvencia alebo non-

dipping krvného tlaku. 

Dostupné údaje predisponujú non-dipping srdcovej frekvencie za nezávislý, 

špecifický a citlivý rizikový faktor porovnateľný so zaužívanými kardiovaskulárnymi 

rizikovými faktormi: pokojovou srdcovou frekvenciou a non-dippingom krvného tlaku, a za 

potenciálny cieľ terapie v zmysle terapeutickej podpory fyziologického nočného poklesu 

srdcovej frekvencie pomocou jej selektívneho zníženia. 

1 Fyziológia kardiovaskulárneho systému 

Základy súčasnej kardiológie boli položené na konci 19. storočia (Purkyňove vlákna - 

1839, Hisov zväzok - 1893, Tawarove ramienka - 1904, atrioventrikulárny uzol - 1906, 

sinoatriálny uzol - 1907). Odvtedy sa jej dogmy menili v závislosti od prehlbujúcich sa 

vedomostí o morfológii a fyziológii srdca a ciev. Využívajúc poznatky získané za posledných 

vyše sto rokov, súčasný kardiovaskulárny výskum sa zameriava najmä na subcelulárnu 

fyziológiu a patofyziológiu. Otázka znie, čo tieto zistenia znamenajú pre fyziológiu samotného 

srdca, a aký je ich vplyv na súčasné ponímanie a klinickú medicínu. Ukazuje sa však, že 

fyziológia a patofyziológia kardiovaskulárneho systému je v skutočnosti oveľa komplexnejšia 

ako sa predpokladalo. 

 

1.1 Funkčná anatómia a fyziológia srdca 

Veľkosť srdca dospelého človeka sa zvyčajne porovnáva so zaťatou päsťou a má 

priemernú hmotnosť 250 – 350 g. Pozostáva zo štyroch oddielov: dvoch predsiení a dvoch 

komôr rozdelených atrioventrikulárnymi chlopňami – mitrálna chlopňa je umiestnená medzi 

ľavou predsieňou a komorou a trikuspidálna chlopňa medzi pravou predsieňou a komorou. 

Funkčne je srdce rozdelené na ľavé srdce (ľavá predsieň, mitrálna chlopňa, ľavá komora, 

aortálna chlopňa) a pravé srdce (pravá predsieň, trikuspidálna chlopňa, pravá komora, 

pulmonálna chlopňa). Hlavnou funkciou srdca je zásobovať periférne tkanivá kyslíkom 

a živinami primerane ich metabolickým nárokom. Keďže kyslík a živiny sú transportované 

krvou, srdce v zmysle svojej fyziologickej funkcie pôsobí ako pumpa, ktorá poháňa krv cez 

cievy do periférnych tkanív. Pre správnu čerpaciu funkciu srdca, teda na zabezpečenie 

dostatočného čerpacieho výkonu, je potrebná primeraná objemová nálož. Túto nálož tvorí 

odkysličená krv prichádzajúca z periférie cez vena cava superior a inferior do pravej predsiene. 
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Následne počas diastoly prechádza trikuspidálnou chlopňou do pravej komory, z ktorej sa počas 

systoly prečerpá cez pulmonálnu chlopňu a pľúcne tepny do pľúc. Okysličená krv sa vracia 

z pľúc cez pľúcne žily do ľavej predsiene, následne počas diastoly do ľavej komory, z ktorej sa 

v systole čerpá okysličená krv cez aortu do periférnych tkanív (Obrázok 1). 

 

 

Obrázok 1 Anatómia srdca a excitačno-kondukčného systému srdca. aa., artérie; v., véna; 

vv., vény. 

 

Z fyzikálneho hľadiska srdce vykonáva prácu čerpadla. Vývrhový objem (angl. stroke 

volume; SV) je objem krvi prečerpaný jedným srdcovým cyklom. Násobením vývrhového 

objemu srdcovou frekvenciou (t.j. počtom srdcových cyklov za minútu; angl. heart rate; HR) 

dostaneme minútový srdcový výdaj (angl. cardiac output; CO), t.j. objemový výkon za minútu: 

CO = SV × HR. Vývrhový objem a srdcová frekvencia sú primárnymi charakteristikami 

funkcie srdca a jeho pracovných schopností. Minútový srdcový výdaj je sekundárnou veličinou, 

ktorá je odvodená od vývrhového objemu a srdcovej frekvencie. Na zmenené metabolické 

nároky periférnych tkanív teda organizmus reaguje zmenou minútového srdcového výdaja 

prostredníctvom zmien vývrhového objemu a srdcovej frekvencie (Obrázok 2).   
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Obrázok 2 Faktory determinujúce preload a afterload. Modifikované podľa Norton, 2001. 
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1.2 Automacia srdca (chronotropia) 

V roku 1883, teda 24 rokov pred opisom anatómie a morfológie sinoatriálneho uzla, 

Gaskell na základe dôkazu existencie supraventrikulárneho kardiostimulátora postuloval 

hypotézu o automaticite srdca. Vnútorný excitačno-kondukčný systém srdca sa skladá zo 

špecializovaných srdcových buniek, ktoré vytvárajú periodickú elektrickú osciláciu. Tieto 

bunky tvoria hierarchiu uzlov, zväzkov a vláken. Anatomické a funkčné usporiadanie 

jednotlivých uzlov a dráh zabezpečuje koordináciu a synchronizáciu kontrakcie jednotlivých 

častí myokardu v priebehu kontrakčno-relaxačného cyklu. Vnútorná rýchlosť aktivácie určuje 

ich hierarchickú organizáciu, čím sa vytvára vodivý reťazec od bázy srdca k jeho hrotu.  

Na začiatku excitačno-kondukčného systému srdca je sinoatriálny uzol nachádzajúci 

sa v interkaválnej oblasti pravej predsiene. Bunky sinoatriálneho uzla generujú 60 – 100 

elektrických výbojov za minútu, tzv. vnútorná elektrická oscilácia. Stimulačná aktivita 

sinoatriálneho uzla vedie k depolarizácii predsiene a predsieňovým kontrakciám, ktoré sa na 

elektrokardiograme (EKG) prezentujú ako P vlna. Následne sa aktivuje atrioventrikulárny 

uzol s vnútornou elektrickou osciláciou 40 – 60 za minútu, Hisov zväzok, Tawarove 

ramienka a nakoniec Purkyňove vlákna s vnútornou elektrickou osciláciou 20 – 40 za 

minútu. Výsledkom je komorová depolarizácia a kontrakcia, prezentujúca sa na EKG ako 

komplex QRS nasledovaný T vlnou, ktorá odráža repolarizáciu a relaxáciu komôr. Za 

fyziologických okolností zabraňuje vyššia rýchlosť spontánnej depolarizácie sinoatriálneho 

uzla tvorbe vzruchov v nižších častiach vnútorného vodivého systému. A tak sa sinoatrálny 

uzol stáva „hlavným kardiostimulátorom“ srdca (Obrázok 1).  

Stimulácia aktivity srdca atrioventrikulárnym uzlom nastáva iba za nefyziologických 

podmienok, napr. pri syndróme chorého sinoantriálneho uzla. Niektoré extranodálne 

kardiostimulátory umiestnené v pravej predsieni, vetviach zväzkov, okolo trikuspidálnej 

chlopne a v ľavej predsieni spúšťajú supraventrikulárne arytmie, napr. v ľavej predsieni. Iné 

miesta kardiostimulácie, ako napr. oblasť medzi vena cava superior a inferior pri deaktivácii 

sinoatriálneho uzla indukovanej izoprenalínom, generujú stimulačnú frekvenciu a rytmus 

podobný rytmu sinoatriálneho uzla. Predmetom ďalšieho výskumu zostáva, prečo niektoré 

predsieňové extranodálne kardiostimulátory spúšťajú arytmie, zatiaľ čo iné sú schopné udržať 

normálnu stimuláciu a rytmus srdca. 
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1.3 Autonómny nervový systém a modulácia funkcie srdca 

Za účelom naplnenia neustále sa meniacich požiadaviek periférnych tkanív na kyslík 

a živiny je funkcia srdca (ino-, chrono-, dromo-, batmo-, a lusitropia) modulovaná autonómnym 

nervovým systémom, endokrinným systémom, para-/autokrinnými substanciami a inými 

faktormi. Aj keď existuje množstvo činiteľov ovplynňujúcich kardiovaskulárny systém, jej 

najefektívnejším a najpresnejším modulátorom zostáva autonómny nervový systém (Obrázok 

3). 

 

 

Obrázok 3 Vzťah sympato-vagálnej nerovnováhy, srdcovej frekvencie 

a kardiovaskulárneho rizika. ĽK, ľavá komora. Modifikované podľa Menown et al., 2013. 

 

Autonómny nervový systém spája centrá nachádzajúce sa v mieche, mozgovom kmeni 

a hypotalame s viscerálnymi orgánmi za účelom modulácie ich funkcie podľa potrieb 

organizmu. Cieľom tejto činnosti je udržanie homeostázy systému. Autonómny nervový 

systém sa skladá z dvoch častí: sympatikovej a parasympatikovej, ktoré nepôsobia výlučne 

antagonisticky, ale dochádza medzi nimi skôr k dynamickej interakcii. Parasympatikový 
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nervový systém môže presynapticky inhibovať prenos impulzu v sympatikových nervoch. 

Podobne môže sympatiková aktivácia inhibovať parasympatikovú aktiváciu presynapticky, čo 

je dôležité počas tzv. „zosilneného antagonizmu“ (viď nižšie). Vo väčšine prípadov je však 

vnútorná rovnováha v organizme zabezpečená protichodným pôsobením sympatikového 

a parasympatikového systému. 

 Prevaha sympatikového alebo parasympatikového systému môže byť absolútna, 

v dôsledku zvýšenej aktivácie daného systému, alebo relatívna, ako prejav zníženej aktivity 

druhej zložky systému. Niektoré orgány majú iba jeden systém (napr. cievy majú iba 

sympatikové inervácie) alebo ani jeden (napr. kapiláry). Zatiaľ čo sympatikový systém je 

aktivovaný pri výdaji energie, núdzových situáciách, stresových situáciách a pri patologických 

stavoch (angl. fight or flight; boj alebo útek), parasympatikový systém má regeneračný efekt na 

organizmus v stave pokoja (angl. rest and digest; odpočinok a trávenie). 

Aktivácia sympatikového nervového systému sa v srdci odráža v pozitívnych ino-, 

chrono- a dromotropných účinkoch, zatiaľ čo aktivácia parasympatikového systému má 

opačné účinky. Autonómny nervový systém ovplyvňuje rýchlosť generovania impulzov 

(chronotropiu) kardiostimulátorových buniek v sinoatrialnom uzle alebo v iných vnútorných 

kardiostimulátoroch a tiež rýchlosť vedenia vzruchu (dromotropiu) v časti vnútorného 

vodivého systému. Autonómny nervový systém zároveň ovplyvňuje aj vývrhový objem 

prostredníctvom účinku na srdcovú kontraktilitu (inotropiu). Nakoniec zmenou srdcovej 

frekvencie a vývrhového objemu sa mení minútový srdcový výdaj, ktorý je potrebný na 

naplnenie požiadaviek periférnych tkanív. 

  V pokoji je srdce pod vplyvom konštantného pôsobenia parasympatikového nervového 

systému. Inhibícia parasympatikového nervového systému významne zrýchľuje pokojovú 

frekvenciu srdca, zo 60 – 80 kontrakcií za minútu pod parasympatikovou kontrolou na 

80 – 100 úderov za minútu. Vplyv parasympatika na sinoatriálny uzol je väčší, keď je tento 

uzol súčasne stimulovaný aj prostredníctvom sympatikového nervového systému. Tento jav, 

známy ako „zosilnený antagonizmus“, vysvetľuje, prečo je zvýšený sympatikový tonus 

potlačený parasympatikovým. Keďže parasympatiková stimulácia je nepretržitá, jej zmeny 

vedú k okamžitým zmenám srdcovej frekvencie a  vývrhového objemu za menej ako jednu 

sekundu, tento účinok je však dočasný. Naopak, účinok sympatikovej stimulácie na srdcovú 

funkciu je pomalší, s oneskorením o viac ako 5 sekúnd, ale trvá dlhšie. Podklad týchto 

regulačných nastavení je v korelácii s anatómiou autonómneho nervového systému ako aj 

s jeho signálnymi cestami. 
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Srdcový sympatikový nervový systém je riadený dorzolaterálnou retikulárnou 

formáciou predĺženej miechy a hypotalamom centrálneho nervového systému (CNS). 

Sympatikový aj parasympatikový nervový systém fungujú s dvomi neurónmi: pregangliovým, 

napojeným na CNS a postgangliovým, spojeným s modulovaným viscerálnym tkanivom. 

Pregangliové nervy sympatikového nervového systému srdca vychádzajú z horných hrudných 

segmentov miechy, z bočných rohov segmentov T1-T4. Axóny týchto neurónov opúšťajú 

miechu vo ventrálnych koreňoch ako miechové nervy a po krátkej vzdialenosti ako biele 

myelinizované rami vstupujú do paravertebrálnych sympatikových ganglií, aby sa spojili 

s postgangliovými neurónmi. Prevládajúcim neurotransmiterom v tomto spojení je 

acetylcholín. Axóny postgangliových neurónov, ktoré sú nemyelinizované, inervujú srdce, a to 

tvorbou komplexných srdcových plexov. Väčšina postgangliových koncov neurónov uvoľňuje 

noradrenalín. Noradrenalín, prevažne prostredníctvom spojenia s β1-adrenoreceptormi 

exprimovanými na srdcových bunkách, aktivuje Gs-proteín a následne adenylátcyklázu, čím 

zvýši produkciu cyklického adenozínmonofosfátu (cAMP) a aktivuje množstvo ďalších 

signálnych dráh. Priamou väzbou na f-kanál, exprimovaný na kardiostimulátoroch (bunky 

sinoatralneho a atrioventrikulárneho uzla), sa urýchľuje srdcová frekvencia za predpokladu, že 

calcium clock je aktívny (influx K+ a Na+, ktorý spôsobuje diastolickú depolarizáciu, t.j. 

pozitívny chronotropný účinok). Okrem toho fosforyláciou kalciových kanálov typu L, 

fosfolambanu a kontraktilných proteínov prostredníctvom aktivácie proteinkinázy A sa zvyšuje 

intracelulárna koncentrácia Ca2+ iónu, čím sa zvyšuje kontraktilita (pozitívny inotropný 

účinok), fosforyláciou ďalších proteínov sa zvyšuje rýchlosť vedenia vzruchu (pozitívny 

dromonotropný účinok). 

Parasympatikový nervový systém vychádza zo stredného mozgu, ponsu a medully 

oblongata (nucleus ambiguous, nucleus tractus solitarus, dorzálne motorické jadro nervus 

vagus) a je pod dikciou hypotalamu. Bunkové telá pregangliových neurónov srdcového 

parasympatikového nervového systému sa nachádzajú väčšinou v homológnom dorzálnom 

motorickom jadre vagového nervu, pretože viac ako 75 % srdcovej parasympatikovej inervácie 

spočíva v nervus vagus. Myelinizované axóny týchto neurónov dosahujú veľkú vzdialenosť ako 

súčasť nervus vagus až k synapsám s postgangliovými neurónmi vo vnútorných gangliách 

srdca. Nemyelinizované postgangliové axóny tvoria plexus nervov, najmä pre predsieň, na 

priamu inerváciu srdca. V týchto synapsách je dominantným neurotransmiterom acetylcholín. 

Kľúčom pre moduláciu fyziológie srdca je väzba acetylcholínu na M2 muskarínové receptory, 

ktoré sú bohato exprimované v predsieni, hlavne v bunkách kardiostimulátorov. Aktivovaný 

M2 receptor kondenzáciou s inhibičným Gi-proteínom prostredníctvom inhibície 
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adenylátcyklázy znižuje produkciu cAMP, čo má opačný účinok na iónové kanály 

a kontraktilné mechanizmy ako sympatikus. Priame otvorenie muskarínového draslíkového 

kanála (KAch) v bunkách sinoatralneho uzla hrá kľúčovú úlohu pri spomalení srdcovej 

frekvencie (negatívny chronotropný efekt) prostredníctvom hyperpolarizácie sinoatrialneho 

uzla a zníženia sklonu diastolickej repolarizácie. V experimente s bdelými psami bola vnútorná 

srdcová frekvencia oveľa vyššia počas úplnej sympatikovej (timolol) a parasympatikovej 

(metylatropín) blokády v porovnaní s kombináciou vagotómie a sympatikovej blokády (160 

oproti 95 úderom za minútu). To poukazuje na prítomnosť kardio-akcelerátorových vlákien 

v nervus vagus s nemuskarínovými účinkami. 

 

1.3.1 Reflexné oblúky autonómneho nervového systému 

Autonómny nervový systém je funkčne usporiadaný v reflexných oblúkoch, na ktorých 

sa zúčastňuje jej sympatiková aj parasympatiková časť. Vďaka tomu je modulácia srdcových 

funkcií pomocou autonómneho nervového systému obojsmerná. Vyššie spomínaný 

sympatikový a parasympatikový účinok sa týka iba eferentného (odstredivého) ramena 

reflexného oblúka. Baroreflex a chemoreflex predstavujú dva kľúčové reflexy, do ktorých 

je zahrnutý autonómny nervový systém (najmä nervus vagus a glossopharingeus) a ktoré sú 

rozhodujúce pre moduláciu kardiovaskulárnych funkcií (Obrázok 4).  

V aferentnom ramene baroreflexového oblúka sa mechanoreceptory v aortálnom 

oblúku a karotických dutinách aktivujú pri zvýšenom krvom tlaku, a prostredníctvom 

centripetálnych vlákien v nervus vagus a glossopharingeus komunikujú s CNS (rostrálna 

vetrolaterálna medulla) za vzniku adekvátnej reakcie, ktorá cez centrifugálne rameno dosiahne 

efektory, ktorými sú srdce a cievy. Výsledkom je zníženie krvného tlaku sprostredkované 

vazodilatáciou a znížením minútového srdcového výdaja. Barorecepory v dutých žilách 

a pľúcnych žilách sa aktivujú pri poklese krvného tlaku, ktorý signalizujú do CNS a následná 

reakcia je zameraná na zvýšenie krvného tlaku prostredníctvom vazokonstrikcie a zvýšením 

minútového srdcového výdaja (Kaufmann et al., 2020). 
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Obrázok 4 Schéma baroreflexu a chemoreflexu. AV, atrioventrikulárny uzol; n., nervus; SA, 

sinoatriálny uzol. Modifikované podľa Kaufmann et al., 2020. 

 

Periférne chemoreceptory v karotických a aortálnych telieskach spolu s centrálnym 

chemoreceptorom vo ventrolaterálnej medulárnej časti CNS monitorujú obsah kyslíka a oxidu 

uhličitého ako aj pH krvi. Tieto chemoreceptory sú aktivované poklesom parciálneho tlaku 

kyslíka a pH a zvyšovaním oxidu uhličitého. Následne zasielajú informácie cez nervus 

glossopharingeus a nervus vagus do CNS. Reakciou autnómneho nervového systému cez 

odstredivé rameno chemoreflexu je zvýšenie srdcového výdaja a modulácia výmeny krvných 

plynov. Obojsmerná komunikácia centier CNS so srdcom a cievami prostredníctvom 

autonómneho nervového systému len čiastočne vysvetľuje nález aferentných vlákien 

v autonómnych nervoch, napr. nervus vagus, a neodpovedá na otázku, prečo je absolútna 

väčšina (85 – 90 %) vlákien v nervus vagus aferentná (centripetálna). 

 

1.3.2 Vnútorný nervový systém srdca („lokálny mozog“ srdca) 

Dôkaz o vzájomnej komunikácii vnútorných srdcových nervov (lokálne senzorické 

neuróny, interneuróny, parasympatikové a sympatikové postgangliové neuróny), ktoré 
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vytvárajú komplex plexov a vnútorných uzlov v samotnom srdci a zároveň v tukových 

vankúšikoch v blízkosti srdca, viedlo k formulovaniu novej teórie srdcovej regulácie: 

vnútorného nervového systému srdca, ktorý je známy ako „lokálny mozog“ srdca. Toto 

poznanie podstatne zmenilo predchádzajúcu koncepciu vzostupného hierarchického 

usporiadania riadenia a regulácie kardiovaskulárnych funkcií, ktorú vytvoril Folkow pred 

štvrťstoročím: 1. lokálna úroveň (srdcová myogénna aktivita) – 2. spinálna úroveň (autonómny 

nervový systém a reflexné oblúky) – 3. cerebrálna úroveň (neocortex, hypotalamus, limbický 

systém. Podľa novej schémy regulácie srdcových funkcií sa vnútorný nervový systém srdca 

zdá byť riadiacou a regulačnou entitou, ktorá autonómne spracováva vstupné informácie 

o srdcovom prostredí a poskytuje ich centrálnemu nervovému systému. Teda už to nie je 

len jednoduchá prestupná stanica medzi regulátorom (centrálny nervovy systém) a efektorom 

(srdce a cievy) (Armour, 2004) (Obrázok 5).  

 

Obrázok 5 Vnútorný nervový systém srdca a jeho komunikácia s centrálnym nervovým 

systémom. AV, atrioventrikulárny uzol; SA, sinoatriálny uzol. Modifikované podľa Shaffer et 

al., 2014. 
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Uvedená hypotéza vysvetľuje dominanciu aferentných vlákien v reflexných oblúkoch 

autonómneho nervového systému, napr. nervus vagus. Stále viac experimentálnych prác 

poukazuje na skutočnosť, že vnútorný nervový systém srdca operuje s vlastnou pamäťou. 

Krátkodobá aj dlhodobá pamäť „lokálneho mozgu“ srdca ponúka špeciálny vstupno-výstupný 

„gating“ mechanizmus na udržanie správnej regulačnej rovnováhy v súlade s predchádzajúcimi 

skúsenosťami. Ďalej sa diskutuje o retrográdnej (aferentnej) modulácii centrálneho nervového 

systému vnútorným nervovým systémom srdca. Zdá sa, že srdcové aferentácie sú schopné 

reorganizovať vyššie centrálne nervové funkcie, ako je kognícia, pozornosť, motivácia, 

emocionálne spracovanie, a to prostredníctvom vplyvu na zodpovedajúce kortikálne oblasti 

(Obrázok 5). 

 

1.3.3 Hodnotenie úlohy autonómneho nervového systému pri regulácii funkcie srdca 

Funkcia srdca ako reakcia efektora (koncového orgánu) závisí od súboru zmienených 

regulačných mechanizmov a systémov a ich vzájomnej interakcie. V súčasnosti je ťažké zistiť, 

ktorý z nich je hlavný a ktorý je sekundárny. Autonómny nervový systém je nielen 

autonómnym regulačným mechanizmom, ale je aj mediátorom a efektorom procesov 

iniciovaných inými systémami. Preto hodnotenie účinku autonómneho nervového systému na 

funkciu srdca môže ponúknuť informatívny obraz o pripravenosti alebo zlyhaní regulačných 

mechanizmov. Keďže autonómny nervový systém je bežne neprístupný pre jeho priame 

hodnotenie kvôli svojej anatómii, väčšinou sa jeho efekt na kardiovaskulány systém hodnotí 

nepriamo, napr. pomocou fyziologických vlastností srdca (medzi ktoré patrí aj srdcová 

frekvencia). 

Najdôležitejšie klinické parametre autonómnych kardiovaskulárnych funkcií zamerané 

na hodnotenie parasympatikového systému sú:  

- variabilita srdcovej frekvencie (angl. heart rate variability; HRV) v závislosti od 

intenzity dýchania,  

- reakcia srdcovej frekvencie na Valsalvov manéver,  

- reakcia srdcovej frekvencie na posturálne zmeny.  

Na hodnotenie funkcie sympatikového systému sa používajú:  

- reakcia krvného tlaku na aktívne státie a pasívne nakláňanie (angl. passive tilting),  

- reakcia krvného tlaku na Valsalvov manéver,  

- reakcia krvného tlaku a srdcovej frekvencie na izometrickú záťaž, chlad a psychický 

stres.  



21 
 

Na hodnotenie efektu oboch súčastí autonómneho nervoveho systému sa používajú:  

- zmeny tlaku krvi a srdcovej frekvencie počas nakláňania 0 – 80° s hlavou v hornej 

polohe a reguláciou frekvencie dýchania (angl. passive upright tilting), 

- masáž karotického sinusu,  

- hodnotenie baroreflexu.  

Vo výskume sa používa aj:  

- spektrálna analýza variability krvného tlaku a srdcovej frekvencie, 

- mikroneurografia,  

- farmakologické testovanie (podávanie dobutamínu, atropínu alebo propranololu),  

- katecholamínové merania,  

- zobrazovacie metodiky (napr. zobrazenie rádioaktívne značených analógov 

noradrenalínu pomocou gamakamery a pozitrónovej emisnej tomografie; PET). 

 

1.4 Humorálna regulácia funkcie srdca 

Funkcia kardiovaskulárneho systému je podriadená nielen neuronálnej, ale aj 

humorálnej regulácii. Humorálne faktory ovplyvňujúce srdce a cievy sa delia podľa 

chemických charakteristík a spôsobu účinku. Endokrinné hormóny zahŕňajú hormóny štítnej 

žľazy, adrenalín a noradrenalín, rastový hormón, renín, angiotenzín, aldosterón, 

vazopresín, oxytocín a melatonín, pričom predstavujú fylogeneticky starší regulačný systém, 

ktorý reaguje pomalšie a jeho účinok pretrváva dlhšie v porovnaní s nervovými systémami. 

Niektoré látky sa uvoľňujú auto- alebo parakrinne, a to najmä v cievnom endoteli 

(vazodilatátory a vazokonstriktory), pričom samotné srdce sa javí tiež ako endokrinný orgán, 

keďže vylučuje natriuretické peptidy. 

 

1.5 Holistický pohľad na reguláciu funkcie srdca 

V zmysle Cannonovho modelu vnútrného prostredia a Bernardovej teórie homeostázy 

predstavuje každý živý organizmus otvorený systém, ktorý je v úzkom spojení s prostredím 

prostredníctvom vstupov a výstupov. Cieľom regulačných mechanizmov v organizme je 

udržať vnútorný rovnovážny stav, homeostázu, a tým udržať organizmus nažive. Človek je 

jedinou entitou schopnou spracovať symboly vďaka vyššiemu nervovému systému. A tak je 

Engelov biopsychosociálny model ľudskej bytosti opodstatnený. Všetky vstupy, dokonca aj 
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symboly, vedú k aktivácii zložitých regulačných mechanizmov, v záujme udržať homeostázu. 

Ak je vstup nevhodný, aktivuje sa stresová reakcia, ktorá bola základom Selyeho teórie 

všeobecného adaptačného syndrómu. Modulácia funkcie srdca (ako jedného z hlavných 

životných prejavov) je oveľa zložitejšia, ako sa predtým myslelo. Okrem toho regulačné 

mechanizmy navzájom komunikujú, aby zabezpečili správnu funkciu srdca pre potrebu 

organizmu zvládnuť environmentálne a vnútorné informácie. 

2 Pokojová srdcová frekvencia: kardiovaskulárny rizikový faktor 

Zistenie, že menšie cicavce majú vyššiu pokojovú frekvenciu srdca a kratšiu strednú 

dĺžku života v porovnaní s väčšími cicavcami, položilo základy pre ďalší výskum (Levine, 

1997). Regresná analýza medzi telesnou hmotnosťou a metabolizmom opísala závislosť 

s rovnakým sklonom, ako je sklon závislosti medzi telesnou hmotnosťou a srdcovou 

frekvenciou. A tak sa dospelo k záveru, že pokojová srdcová frekvencia odráža rýchlosť 

metabolizmu, ktorá jasne koreluje s očakávanou dĺžkou života. Pomer hmotnosti srdca 

k telesnej hmotnosti je u cicavcov konštantný: 0,5 – 0,6 %. Špecifická rýchlosť metabolizmu 

(vo vzťahu k veľkosti tela) sa znižuje u väčších zvierat, a tak minútový srdcový výdaj musí tiež 

mať túto tendenciu, pričom vývrhový objem srdca sa zvyšuje lineárne s telesnou hmotnosťou. 

Jediným spôsobom znižovania minútového srdcového výdaja (za stavu zvyšovania vývrhového 

objemu) je výrazné zníženie srdcovej frekvencie u väčších zvierat. 

Ak sa celkový počet kontrakcií srdca za život vyjadrí v korelácii s očakávanou dĺžkou 

života, výsledok, teda počet úderov srdca za očakávanú dĺžku života, je u všetkých skúmaných 

cicavcov konštantný, a to v priemere 7,3 ± 5,6 x 108 úderov srdca za život. Ak sa počet úderov 

srdca za život vyjadrí v korelácii s telesnou hmotnosťou, teda sekundárne aj v korelácii 

s hmotnosťou srdca, je výsledok taktiež konštantný v celej živočíšnej ríši (Levine, 1997). 

K rovnakému záveru dospel Azbel, keď vyčíslil základnú spotrebu kyslíka na atóm tela. Tá je 

približne 10 molekúl kyslíka za život pre všetky zvieratá a asi 10-8 molekúl kyslíka na jeden 

úder srdca pre zvieratá s vyvinutým srdcom. Celkový počet úderov srdca za život vypočítaný 

z Azbelovej rovnice je 10 x 108, čo sa výrazne podobá vyššie opísanému výsledku Levina. 

Podľa Azbela „spotreba energie na atóm tela za jeden srdcový úder je rovnaká pre všetky 

zvieratá“, čo potvrdzujú observačné údaje ako vzájomný vzťah medzi dĺžkou života, srdcovou 

frekvenciou, spotrebou energie, telesnou hmotnosťou a hmotnosťou srdca (Azbel, 1994). 

Podľa týchto úvah sa zdá, že pokojová srdcová frekvencia je determinantom dĺžky 

života, resp. času, kedy sa dosiahne absolútny počet srdcových úderov. Vnucuje sa teda otázka: 
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Môže redukcia pokojovej srdcovej frekvencie potenciálne predĺžiť život? Hypoteticky by 

zníženie priemernej srdcovej frekvencie zo 70 na 60 úderov za minútu u človeka predĺžilo dĺžku 

života z 80 na 93,3 rokov (počítané s 3 miliardami úderov srdca za život človeka) (Levine, 

1997). Takáto štúdia sa v skutočnosti na ľuďoch nikdy neuskutočnila, avšak sú dostupné údaje 

z experimentálnych zvierat. Myši liečené digoxínom mali pomalšiu pokojovú srdcovú 

frekvenciu a žili dlhšie, pričom u nich došlo aj k úbytku hmotnosti a práve hladovanie sa 

u hlodavcov ukázalo ako faktor predlžujúci život. Kalorický príjem však bol porovnateľný 

s neliečenými myšami. Preto predĺženie života liečených myší nie je možné vysvetliť len 

hladovaním. U ľudí môže zníženie spotreby kyslíka na jednotku hmotnosti srdca potenciálne 

predĺžiť život, čo potvrdzujú výsledky terapie betablokátormi. 

 

2.1 Pokojová srdcová frekvencia vo fyziológii 

Zložitosť regulácie pokojovej srdcovej frekvencie obmedzuje presnosť jej merania. Za 

fyziologické hodnoty pokojovej srdcovej frekvencie sa desaťročia považuje 60 – 100 úderov 

srdca za minútu. V štúdii zahrnujúcej 500 zdravých osôb bez srdcových abnormalít vo 

vekovom rozmedzí 20 – 80 rokov boli namerané hodnoty pokojovej srdcovej frekvencie 

v rozmedzí 67 a 75 úderov za minútu bez významných rozdielov závislých od pohlavia, čo 

viedlo k revízii fyziologických hodnôt pokojovej srdcovej frekvencie na 50 – 90 úderov za 

minútu. O niekoľko rokov neskôr sa štúdia zopakovala. Údaje od 536 nekardiálnych subjektov 

(447 mužov a 89 žien vo veku 22 – 81 rokov) naznačili výrazné rozdiely v pokojovej srdcovej 

frekvencii závislé od pohlavia. Normálna pokojová srdcová frekvencia sa u mužov pohybovala 

od 44 do 84 úderov za minútu a u žien od 50 do 90 úderov za minútu (Yang et al., 1995). Ani 

v jednej štúdii sa nezistil významný vzťah medzi pokojovou frekvenciou srdca a vekom. 

Pohlavné rozdiely sa vysvetľujú evidentne väčšou dominanciou parasympatika u mužov ako 

u žien, ktorá mizne vo veku 50 rokov. Následne parasympatiková aktivita u oboch pohlaví klesá 

rovnako, čo môže hypoteticky viesť k zvýšeniu pokojovej srdcovej frekvencie u starších ľudí. 

Vnútorná rýchlosť pacemakerových buniek sinoatriálneho uzla postupne s vekom klesá, a to 

pravdepodobne kvôli spomaleniu diastolickej depolarizácie. Avšak zmeny obsahu kolagénu 

a strata buniek sinoatrálneho uzla, spolu s poruchami regulačných mechanizmov počas 

starnutia, vedú k takým obrovským interindividuálnym rozdielom v hodnotách pokojovej 

srdcovej frekvencie, že v uvedených štúdiách nebol zistený žiadny významný vzťah pokojovej 

frekvencie a veku. 
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Z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska je pokojová srdcová frekvencia ovplyvňovaná 

životným štýlom aj u zdravých ľudí. Vplyv životného štýlu, ako napríklad pitie kávy, 

fajčenie, pitie alkoholu, stresujúci život a nedostatok pohybu na pokojovú frekvenciu srdca a jej 

reguláciu zostáva kontroverzný. Zníženie pokojovej frekvencie srdca v dôsledku zmeny 

životného štýlu sa však spája so zlepšenou prognózou, zníženou chorobnosťou a úmrtnosťou 

na kardiovaskulárne ochorenia. 

 

2.2 Pokojová srdcová frekvencia v patológii  

Pri niektorých kardiovaskulárnych patológiách dochádza k zvýšeniu pokojovej 

srdcovej frekvencie, pričom jej znížením sa dosahuje zlepšenie prognózy. Tieto skutočnosti 

odkrývajú osobitnú úlohu srdcovej frekvencie a jej regulačných mechanizmov v  patofyziológii 

kardiovaskulárnych ochorení (Obrázok 6).  

 

Obrázok 6 Zvýšená srdcová frekvencia ako kardiovaskulárny rizikový faktor. Modifikované 

podľa Reil et al., 2011. 
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 Na základe týchto pozorovaní sa pokojová frekvencia srdca stala rizikovým faktorom 

a prediktorom kardiovaskulárnych patológií, ich závažnosti a nadchádzajúcich 

kardiovaskulárnych udalostí. Zvýšená pokojová srdcová frekvencia sa teda javí ako potenciálny 

cieľ liečby (Palatini, 2009) (Obrázok 7). 

 

Obrázok 7 Efekt zníženia srdcovej frekvencie na kardiovaskulárne riziko 

v experimentálnych a klinických štúdiách. IM, infarkt myokardu; KVS, kardiovaskulárny. 

Modifikované podľa Custodis et al., 2010. 

 

2.2.1 Patofyziológia zvýšenej srdcovej frekvencie 

Hodnoty pokojovej srdcovej frekvencie sú výsledkom pôsobenia rozličných faktorov na 

pacemakerové bunky sinoatriálneho uzla. Rovnováha medzi sympatikovým 

a parasympatikovým nervovým systémom významne moduluje aktivitu sinoatriálneho uzla. 

Pokojovú srdcovú frekvenciu možno teda považovať za marker sympato-vagálnej 

rovnováhy. Zvýšená pokojová frekvencia srdca môže byť priamou ale i sprostredkovanou 

príčinou kardiovaskulárnych udalostí. Dominancia sympatikového tunusu sa spája so 
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zvýšeným rizikom arytmií a náhlej smrti. Neadekvátna aktivácia sympatika pôsobí zároveň 

prozápalovo, a teda proaterogénne.  

Zvýšená srdcová frekvencia nie je len epifenoménom dominancie sympatika, ale má 

aj priamy patologický efekt na srdce a cievy (Tabuľka 1). Zrýchlením frekvencie srdca sa 

zvyšujú jeho nároky na kyslík a substráty, pričom dochádza k progresívnemu skracovaniu 

diastoly, teda času perfúzie myokardu. Spoločne tieto faktory zvyšujú riziko ischemického 

poškodenia myokardu, ako aj riziko vzniku dysrytmií v ischemických ložiskách. Redukcia 

frekvencie srdca betablokátormi viedla v animálnom modeli systolického srdcového zlyhania 

k zlepšeniu kontraktility kardiomyocytov. Samotná blokáda betareceptorov však nemala 

pozitívny efekt na kontraktilitu pri zabránení zníženiu srdcovej frekvencie elektrickým 

dráždením predsiení. Tieto výsledky dokazujú významný podiel zvýšenej srdcovej frekvencie 

na srdcovom zlyhaní. Podobné výsledky sa dosiahli aj pri experimentálnom podávaní 

ivabradínu. 

Tabuľka 1 Proaterogénny efekt zvýšenej srdcovej frekvencie na cievnu stenu. ACE, 

angiotenzín-konvertujúci enzým; Ang II, angiotenzín II; ET-1, endotelín-1; IFN-γ, interferón γ; 

MCP-1, chemoatraktant  pre  monocyty1; MMP-2 a 9, matrixová metaloproteináza  2  a  9; 

NADPH, nikotínamidadeníndinukleotidfosfát; NO, oxid dusnatý; PAI-1, inhibítor 

plasminogénového aktivátora; VEGF, vaskulárny endotelový rastový faktor. Modifikované 

podľa Lang et al., 2010. 

Proaterogénny proces Proaterogénna génová modulácia 

zhoršená vazodilatácia ↓ NO, ↓ prostacyklín, ↑ ET-1 

oxidačný stres ↑ NADPH-oxidáza, ↑ xantínoxidáza 

zápal ↑ MCP-1, ↑ adhézne molekuly, ↑ cytokíny 

migrácia a proliferácia hladkosvalových 

buniek 
↑ VEGF, ↑ACE a Ang II, ↓ PAI-1 

degradácia extracelulárneho matrixu ↑ MMP-2, ↑ MMP-9, ↑ katepsín L, ↑ IFN-γ 

 

Pokojová srdcová frekvencia má priamy vplyv na endotel ciev a cievnu stenu najmä 

v dôsledku pôsobenia miestnych hemodynamických síl. Medzi najväčšie hemodynamické sily 

pôsobiace na vaskulárnu stenu patria šmykové napätie (angl. shear stress) a ťahové napätie 

(angl. tensile stress) (Obrázok 8).   
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Šmykové napätie je trecia sila vytváraná krvným prúdom, ktorá pôsobí tangenciálne 

na endotel cievy. Redukované šmykové napätie je mechanickým stimulom pre aterogenézu. 

Keďže srdcová frekvencia sa zvyšuje na úkor časového trvania diastoly, dochádza 

k relatívnemu predĺženiu časového trvania systoly. Týmto sa zníži šmykové napätie 

a zintenzívni sa jeho oscilačný charakter, a tak sa lokálne vytvára predpoklad pre endotelovú 

dysfunkciu a aterosklerózu. Endotel vníma šmykové napätie prostredníctvom mechanorecepcie 

a signál sa následne dostáva mechanotransdukciou do endotelovej bunky. Aktivuje sa niekoľko 

navzájom prepojených signálnych ciest, ktoré vyúsťujú do kaskády MAP-kináz (MAPK, angl. 

mitogen-activated protein kinase). Fosforyláciou transkripčných faktorov MAP-kinázami  

dochádza k modulácii expresie špecifických mechanosenzitívnych génov, čím sa ovplyvňuje 

funkcia endotelu a cievnej steny. Za fyziologického stavu s primeranými hodnotami 

šmykového napätia endotelová bunka stimuluje expresiu protektívnych génov proti 

ateroskleróze a inhibuje expresiu proaterogénnych génov. Redukcia šmykového napätia však 

zvýši expresiu proaterogénnych a potlačí expresiu protektívnych génov, a tak dochádza 

k stimulácii aterogenézy. Fyziologické hodnoty šmykového napätia teda predstavujú akýsi 

ochranný faktor pred endotelovou dysfunkciou a aterosklerózou. Okrem aktivácie 

aterosklerózy znížené šmykové napätie sa podieľa aj na patologickej remodelácii artérií 

a progresii aterosklerotického plátu. Potvrdilo sa, že znížené šmykové napätie je nezávislý 

prediktor progresie aterosklerotického plátu, keďže sa spájalo s výraznou lipidovou kumuláciou 

v intíme, zápalom, stenšením fibróznej čiapky ateroklerotického plátu, zhrubnutím médie 

a s remodeláciou cievnej steny (Obrázok 8). 

Ťahové napätie je ťahová sila tvorená krvným tlakom, ktorá pôsobí cirkumferente 

na cievnu stenu. Podobne ako zníženie šmykového napätia, zvýšenie ťahového napätia pôsobí 

taktiež proaterogénne. Zväčšené ťahové napätie stimuluje expresiu príslušných 

proaterogénnych génov a vytvára podpoklad pre proaterosklerotický fenotyp endotelových 

buniek (Lee et al., 1996). Zvýšené ťahové napätie sa spája so zvýšenou mechanickou záťažou 

a vedie k patologickej remodelácii cievnej steny. Takéto patologické zhrubnutie steny artérie 

súvisí s progresiou aterosklerózy. Zvýšenie srdcovej frekvencie či už v experimente 

s indukovanou tachykardiou (Mircoli et al., 1999), alebo v klinickej štúdii u normotonikov 

a hypertonikov, sa spájalo s patologickou remodeláciou artérií a so zvýšením ich tuhosti 

(Benetos et al., 2002) (Obrázok 8). 
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Obrázok 8 Efekt zvýšenej srdcovej frekvencie na endotelovú bunku. Modifikované podľa 

Lang et al., 2010. 

 

 Pacemakerové bunky sinoatrálneho uzla produkujú cyklické variácie membránového 

potenciálu, ktoré sú základom ich spontánnej depolarizácie. Spontánna pomalá diastolická 

depolarizácia týchto buniek je zabezbečená zmiešaným Na+/K+ prúdom, tzv. If prúdom, cez f-

kanál. Ivabradín je látka, ktorá selektívne znižuje srdcovú frekvenciu inhibíciou If prúdu 

v pacemakerových bunkách sinoatriálneho uzla bez vplyvu na kontraktilitu a vedenie vzruchu. 

V experimentálnom modeli endotelovej dysfunkcie a aterosklerózy viedlo zníženie pokojovej 

frekvencie srdca podávaním ivabradínu k zlepšeniu endotelovej funkcie a následne k lepšej 

vazorelaxácii (Custodis et al., 2008). Preventívne podávanie ivabradínu zastavilo rozvoj 

endotelovej a erektilnej dysfunkcie (Drouin et al., 2008; Baumhäkel et al., 2010). V ďalšom 

experimente s animálnym modelom aterosklerózy redukoval ivabradín frekvenciu srdca 

a zmenšil aterosklerotické pláty v ascendentnej aorte (Custodis et al., 2008). Preventívne 

podávannie ivabradínu zamedzilo rozvoju aterosklerotických plátov (Baumhäkel et al., 2010). 
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Na modeli spontánne hypertenzných potkanov sa pokles srdcovej frekvencie ivabradínom 

spájal s redukciou priečneho prierezu steny hrudnej aorty (Albaladejo et al., 2003). 

Pokojová srdcová frekvencia má komplexný vplyv na centrálny tlak v aorte. Redukcia 

srdcovej frekvencie môže viesť k dyssynchrónii pulzovej vlny. Odrazená pulzová vlna sa tak 

vracia v cykle akcie srdca skôr a naráža na nasledujúcu pulzovú vlnu, čím ju zväčšuje, a tak 

dochádza k zvýšeniu systolického tlaku krvi. Takáto dyssynchrónia pulzovej vlny po podaní 

atenololu sa pokladá za príčinu superiority verapamilu nad atenololom v redukcii centrálneho 

krvného tlaku v aorte pozorovanej v štúdii CAFE (n = 2 199 pacientov; podštúdia ASCOT; 

angl. Conduit Artery Function Evaluation) (Williams et al., 2006). Okrem zníženia frekvencie 

srdca má blokáda betareceptorov vlyv aj na krvný tlak, kontraktilitu a relaxáciu myokardu 

a ejekčný čas ľavej komory. Predpokladá sa tak, že selektívna redukcia srdcovej frekvencie 

ivabradínom by mohla mať lepší efekt na tuhosť ciev a centrálny krvný tlak v porovnaní 

s betablokátormi. 

 

2.2.2 Endotelová dysfunkcia, ateroskleróza a narušenie aterosklerotického plátu 

Endotelová dysfunkcia hrá kľúčovú úlohu v patofyziológii rôznych kardiovaskulárnych 

ochorení. V štúdii i-SEARCH (n = 21 050 pacientov; angl. Survey for Evaluating 

Microalbuminuria Routinely by Cardiologists in patients with Hypertension) sa preukázala 

súvislosť medzi zvýšenou pokojovou frekvenciou srdca a mikroalbuminúriou, ukazovateľom 

poškodenia obličiek (Böhm et al., 2008). V experimente na myšacom modeli aterosklerózy 

indukovanej lipidmi redukcia pokojovej srdcovej frekvencie ivabradínom zabránila endotelovej 

dysfunkcii spolu s konzekventnými dôsledkami (Custodis et al., 2008; Drouin et al., 2008). 

Navyše, zlepšenie endotelovej dysfunkcie znížením pokojovej frekvencie srdca preukázalo 

príčinnú súvislosť so znížením vaskulárneho oxidačného stresu (Baumhäkel et al., 2010). 

Prirodzene sa vyskytujúce rozdiely v hodnotách pokojovej srdcovej frekvencie 

súvisia s koronárnou aterosklerózou. U opíc s vyššou pokojovou frekvenciou srdca sa 

pozorovali aterosklerotické lézie viac ako dvakrát väčšie v porovnaní s opicami s nižšou 

pokojovou frekvenciou srdca (Kaplan et al., 1987). Okrem toho prírastok srdcovej frekvencie 

signifikantne koreloval s remodeláciou karotíd a zhrubnutím ich intímy a médie (Korshunov a 

Berk, 2004). U ApoE-knockout myší s diétou s normálnym alebo s vysokým obsahom 

cholesterolu redukcia srdcovej frekvencie ivabradínom spomalila tvorbu aterosklerotických 

lézií a znížila veľkosť aterosklerotických plátov v ascendentnej aorte (Custodis et al., 2008; 

Baumhäkel et al., 2010). 
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Vysoká pokojová frekvencia srdca u ľudí súvisí s endotelovou dysfunkciou 

a tuhosťou artérií. Znížením pokojovej frekvencie srdca ako hemodynamického spúšťača 

poškodenia aterosklerotických plátov došlo spolu so znížením ťahového napätia a zabránením 

down-regulácie matrixových metaloproteináz (Lee et al., 1996) k redukcii frekvencie 

periodických torzií ciev (Lee et al., 1991). 

 

2.2.3 Ischemická choroba srdca a infarkt myokardu 

Niekoľko štúdií ukázalo, že zvýšená pokojová frekvencia srdca meraná pri prijatí 

alebo prepustení z nemocnice, pri akútnom a stabilnom koronárnom syndróme alebo infarkte 

myokardu, pôsobí ako prediktor kardiovaskulárnych udalostí v krátkodobom aj dlhodobom 

horizonte. 

Dve štúdie z obdobia pred zavedením trombolytickej liečby akútneho koronárneho 

syndrómu, štúdia vedená Hjalmarsonom s 1807 pacientmi a štúdia SPRINT-2 (angl. 

Secondary Prevention Reinfarction Israeli Nifedipine Trial) s 1044 pacientmi dospeli k záveru, 

že zvýšená pokojová srdcová frekvencia korelovala s úmrtnosťou v priebehu prvého roka po 

akútnom infarkte myokardu (Hjalmarson et al., 1990; Disegni et al., 1995). 

V období, kedy sa začala používať trombolýza, štúdia GISSI-3 (n = 11 267 pacientov 

po infarkte myokardu; tal. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto 

Miocardico) ukázala, že pokojová srdcová frekvencia 81 – 100 úderov za minútu pri prijatí 

v porovnaní s menej než 60 úderov za minútu sa spája s dvojnásobonou úmrtnosťou v priebehu 

hospitalizácie, zatiaľ čo vysoká frekvencia srdca pri prepustení je spojená so štvornásobnou 

úmrtnosťou počas šesťmesačného sledovania (Zuanetti et al., 1998). O niekoľko rokov neskôr 

bol tento výsledok potvrdený v štúdii GISSI-Prevenzione (n = 11 324 pacientov po infarkte 

myokardu) (Marchioli et al., 2001). Meta-analýzy štúdií GISSI-2 a GISSI-3 (spolu približne 

20 000 pacientov) porovnali pacientov s pokojovou frekvenciou srdca menej než 60 úderov za 

minútu s pacientmi s viac než 100 úderov za minútu a zistili vyššiu úmrtnosť po infarkte 

myokardu v skupine s vyššou frekvenciou srdca (3,3 % vs. 10,1 %) (Zuanetti et al., 1998). Vo 

veľkej štúdii GUSTO-1 (n = 41 021 pacientov; angl. Global Utilization of Streptokinase and t-

PA for Occluded Coronary Arteries) neprimerane nízka alebo vysoká pokojová frekvencia 

srdca pri prijatí korelovala s mortalitou v prvom mesiaci po infarkte myokardu (Lee et al., 

1995). Tento výsledok bol potvrdený štúdiou GRACE (n = 43 810 pacientov; angl. Global 

Registry of Acute Coronary Events), kde zvýšenie pokojovej frekvencie o 30 úderov za minútu 

bol nezávislým prediktorom úmrtia v priebehu hospitalizácie ako aj počas prvých šiestich 
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mesiacov po prepustení z nemocnice (Fox et al., 2006). Podobne v štúdii PURSUIT 

(n = 9 461 pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami bez perzistentnej elevácie ST; angl. 

Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin 

Therapy) sa pokojová frekvencia srdca 80 úderov za minútu pri prijatí v porovnaní so 

72 údermi za minútu spájala s 28-percentným nárastom jednomesačnej úmrtnosti (Boersma et 

al., 2000). Veľká štúdia CRUSADE (n = 135 164 pacientov s akútnymi koronárnymi 

syndrómami bez elevácie ST; angl. Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients 

Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA guidelines) potvrdila 

výsledky menších štúdií, keď sa ukázalo, že frekvencia srdca 90 – 99 úderov za minútu 

oproti 60 – 69 úderov za minútu je spojená so zvýšeným výskytom cievnej mozgovej príhody 

o 55% a zvýšenou celkovou úmrtnosťou o 49%. Výskyt re-infarktu však nezávisel od srdcovej 

frekvencie (Bangalore et al., 2010a). 

Pri chronických koronárnych syndrómoch je súvislosť medzi hodnotami pokojovej 

srdcovej frekvencie a dlhodobej prognózy ešte signifikantnejšia. V štúdii s 24 913 pacientmi 

z registra CASS (angl. Coronary Artery Surgery Study) sa ukázalo, že frekvencia srdca nad 

83 úderov za minútu oproti skupine s frekvenciou pod 62 úderov za minútu je spojená s 32-

percentným prírastkom celkovej úmrtnosti a 31-percentným prírastkom kardiovaskulárnej 

úmrtnosti (Diaz et al., 2005). V štúdii ASIS (n = 50 pacientov so stabilnou ischemickou 

chorobou srdca; angl. Angina and Silent Ischemia Study) korelovalo zvýšenie pokojovej 

frekvencie srdca aspoň o 5 úderov za minútu s 81 % ischemických epizód počas dvojdňového 

sledovania 48-hodinovým ambulantným EKG monitorovaním (Andrews et al., 1993). V štúdii 

INVEST (n = 22 576 pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca; angl. INternational 

VErapamil-SR/trandolapril STudy) a v registri CRUSADE (n = 43 239 pacientov; angl. Can 

Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early 

implementation of the ACC/AHA guidelines) sa pri hodnotení vplyvu zvýšenia pokojovej 

frekvencie srdca na riziko celkovej mortality, infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej 

príhody zaznamenala krivka tvaru „J“. Kým mierny (55 – 100 úderov za minútu) nárast 

pokojovej frekvencie srdca bol spojený s miernym zvýšením sledovaných negatívnych udalostí, 

pri výraznom  vzostupe srdcovej frekvencie nad 100 úderov za minútu sa pozoroval prudký 

nárast výskytu negatívnych udalostí. V obidvoch štúdiách sa zistilo, že zvýšená frekvencia 

srdca počas sledovania (priemerná doba sledovania v štúdii INVEST: 2,7 rokov; medián 

sledovania v analýze CRUSADE: 453 dní) bola presnejším prediktorom kardiovaskulárnych 

udalostí ako srdcová frekvencia pri prijatí (Kolloch et al., 2008; Roe et al., 2011). Je potrebné 

poznamenať, že zníženie pokojovej frekvencie betablokátormi nepreukázalo prínos u pacientov 
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s nízkym rizikom infarktu myokardu (Bangalore et al., 2012). U vysokorizikových pacientov 

však betablokátory zabránili destabilizácii aterosklerotických plátov, pravdepodobne 

v dôsledku zníženia srdcovej frekvencie (Heidland a Strauer, 2001). 

Výsledky štúdií so selektívnou inhibíciou srdcovej frekvencie ivabradínom, ktoré 

hodnotili pacientov s chronickou ischemickou chorobou srdca, nie sú jednoznačné. V štúdii 

BEAUTIFUL (n = 10 917 pacientov; angl. morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor 

ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction) bol každý nárast 

frekvencie srdca o 5 úderov za minútu spojený s 8 % zvýšením kardiovaskulárnej mortality, 

7 % zvýšením incidencie infarktu myokardu, 8 % zvýšením rizika nutnosti koronárnej 

revaskularizácie a 16 % zvýšením počtu hospitalizácií kvôli zlyhaniu srdca (Fox et al., 2008a). 

V podskupine pacientov s východiskovou pokojovou frekvenciou srdca nad 70 úderov za 

minútu viedlo zníženie srdcovej frekvencie ivabradínom k poklesu fatálneho a nefatálneho 

akútneho infarktu myokardu (o 36 %) a k poklesu riziku nutnosti koronárnej revaskularizácie 

(o 30 %) (Fox et al., 2008b). V štúdii SIGNIFY (n = 19 102 pacientov; angl. Study assessInG 

the morbidity-mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with coronarY artery 

disease) ivabradín nedokázal znížiť kompozit kardiovaskulárnej mortality a nefatálneho 

infarktu myokardu u pacientov s ischemickou chorobou srdca a frekvenciou srdca nad 

70 úderov za minútu (Fox et al., 2014). Ivabradín však zlepšil toleranciu záťaže a nástup 

symptómov angíny pectoris u pacientov s angínou pectoris v monoterapii alebo v kombinácii s 

betablokátorom (Tardif et al., 2009; Borer et al., 2003). Okrem toho v experimente na  prasacom 

modeli infarktu myokardu ivabradín redukoval veľkosť infarktu nezávisle od zníženia srdcovej 

frekvencie (Heusch et al., 2008). 

 

2.2.4 Hypertenzia 

Analýzy Framinghamskej štúdie odhalili koreláciu medzi pokojovou frekvenciou 

srdca a negatívnou prognózou hypertenzie. Po 36 rokoch sledovania v podskupine s tlakom 

krvi nad 140/90 mmHg (n = 4 530, bez antihypertenzívnej liečby) bolo zvýšenie frekvencie 

srdca o 40 úderov za minútu spojené so zvýšeným relatívnym rizikom úmrtnosti na 

kardiovaskulárne udalosti (o 68 % u mužov a 70 % u žien), celkovej úmrtnosti (o 98 % 

u mužov a 87 % u žien) a náhlej smrti (o 93 % u mužov a 37 % u žien) (Gillman et al., 1993).  

Pohlavné rozdiely, ako slabá korelácia srdcovej frekvencie s prognózou hypertenzie 

u žien, sa potvrdili v niekoľkých štúdiách, napríklad vo francúzskej štúdii realizovanej Centrom 

preventívneho a klinického výskumu (n = 19 386; fran. Centre d'Investigations Préventives et 
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Cliniques). U žien bolo zvýšenie pokojovej frekvencie srdca nad 100 úderov za minútu oproti 

skupine s frekvenciou srdca pod 60 úderov za minútu spojené s miernou tendenciou k zvýšeniu 

kardiovaskulárnej mortality (3,3 % oproti 2,0 %) a úmrtnosti na náhlu cievnu mozgovú príhodu 

(2,0 % oproti 0,6 %). U mužov však bola medzi týmito parametrami zistená silná korelácia 

(Benetos et al., 1999). 

Vekové rozdiely takisto ovplyvňujú vzťah pokojovej frekvencie srdca 

a kardiovaskulárnej mortality. Vo veľkej populácii mužov s hypertenziou (n = 60 343) bolo 

relatívne riziko kardiovaskulárnej mortality u starších (nad 55 rokov) podstatne vyššie 

v porovnaní s mladšou populáciou (Thomas et al., 2001). Tento výsledok bol potvrdený v štúdii 

Syst-Eur (n = 4 682 starších pacientov s hypertenziou s priemerným vekom 70 rokov; angl. 

Systolic Hypertension in Europe), kde pokojová frekvencia srdca nad 79 úderov za minútu 

oproti frekvencii pod 79 úderov za minútu bolo spojené s 1,89-krát vyšším rizikom celkovej 

úmrtnosti a 1,60-krát vyšším rizikom úmrtnosti na kardiovaskulárne príhody (Palatini et al., 

2002). 

Nárast pokojovej srdcovej frekvencie ako negatívneho prediktora prognózy hypertenzie 

sa hodnotil aj v štúdiách zameraných na antihypertenzívnu liečbu. V štúdii INVEST 

(verapamil a trandolapril; n = 22 576 pacientov s hypertenziou a ischemickou chorobou srdca; 

angl. INternational VErapamil-SR/trandolapril STudy) bol vzostup frekvencie srdca o 5 úderov 

za minútu spojený so 6 % nárastom rizika kardiovaskulárnych udalostí, zatiaľ čo frekvencia 

nad 100 úderov za minútu bola spojená s dvojnásobným zvýšením rizika (Kolloch et al., 2008). 

V štúdii LIFE (losartan; n = 9 190 pacientov s hypertenziou; angl. Losartan Intervention for 

Endpoint reduction in hypertension) bolo každé zvýšenie frekvencie srdca o 10 úderov za 

minútu spojené so 16 % zvýšením rizika kardiovaskulárnej mortality a 25 % zvýšením rizika 

celkovej úmrtnosti. Zaujímavé je, že pokojová frekvencia srdca v ďalšom sledovaní preukázala 

signifikantnejšiu koreláciu s negatívnou prognózou, frekvencia nad 84 úderov za minútu sa 

spájala s 89 % zvýšením rizika kardiovaskulárnej mortality a 97 % zvýšeným rizikom celkovej 

úmrtnosti (Okin et al., 2010). Podobné výsledky sa pozorovali aj v štúdiách ASCOT 

(n = 19 257 pacientov s hypertenziou; angl. Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) 

a VALUE (valsartan; n = 15 193 pacientov s hypertenziou; angl. Valsartan Antihypertensive 

Long-term Use Evaluation) (Dahlöf et al., 2005; Julius et al., 2012). 

Navyše, s pokojovou frekvenciou srdca je kauzálne spojená aj prehypertenzia. V štúdii 

vedenou Kingom (n = 3 275) prevalencia vysokej frekvencie srdca v prehypertenzii bola 

13,1 %. V tejto štúdii s 10-ročným sledovaním bolo každé zvýšenie pokojovej frekvencie srdca 

o jeden úder za minútu spojené s dvojpercentným zvýšením rizika kardiovaskulárnych udalostí 
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a pacienti s vysokou srdcovou frekvenciou mali 50 % prírastok celkovej úmrtnosti (King et al., 

2006). V štúdiách HARVEST (n = 1 103; angl. Hypertension and Ambulatory Recording 

Venetia Study), kde malo 27 % pacientov frekvenciu srdca nad 80 úderov za minútu, 

a TensioPulse (n = 38 145), kde sa frekvencia srdca nad 80 úderov za minútu vyskytovala u 30 

% pacientov, bola zistená úzka korelácia prognózy hypertenzie s pokojovou frekvenciou srdca 

(Palatini et al., 2006; Farinaro et al., 1999). Na druhej strane, zatiaľ nie je dokázané, že 

zníženie frekvencie srdca môže zlepšiť prognózu hypertenzie (Palatini, 2009). 

 

2.2.5 Zlyhávanie srdca 

Zlyhávajúce srdce si môžeme predstaviť ako energeticky hladujúci orgán. Pokojová 

frekvencia srdca je determinantom spotreby kyslíka a energie v myokarde. Vzostup 

srdcovej frekvencie pri zlyhávaní srdca je znakom zvýšeného dopytu po energii vo vzťahu 

k ponuke. Nedostatok energie má za následok zníženie kontraktility. To môže viesť k zvýšeniu 

srdcovej frekvencie s cieľom kompenzovať zníženie kontraktility vyvolané zníženou dodávkou 

energie a udržať tak minútový srdcový výdaj. Preto je vysoká pokojová frekvencia srdca pri 

srdcovom zlyhávaní negatívnym prognostickým ukazovateľom, ktorého prognóza sa 

môže zlepšiť liečbou znižujúcou srdcovú frekvenciu (Lechat et al., 2001; Flannery et al., 

2008). 

Tri štúdie s betablokátormi pri srdcovom zlyhávaní, MERIT-HF (metoprolol; 

n = 3 991 pacientov; angl. Metoprolol Controlled Release/Extended Release Randomized 

Intervention Trial in Chronic Heart Failure) (Gullestad et al., 2005), CIBIS-II (bisoprolol; angl. 

Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II) (Lechat et al., 2001) a COMET (karvedilol 

a metoprolol; angl. Carvedilol Or Metoprolol European Trial) (Kveiborg et al., 2007), ktoré 

sledovali spolu takmer 10 000 pacientov s funkčnou triedou NYHA II-IV, preukázali, že 

výrazný vzostup pokojovej frekvencie srdca prispieva k zvýšenej úmrtnosti a zníženie 

frekvencie srdca betablokátormi vedie k zlepšeniu prognózy (McAlister et al., 2009). V štúdii 

MERIT-HF zvýšená pokojová frekvencia nad 90 úderov za minútu sa spájala s 51 % zvýšením 

celkovej úmrtnosti, 90 % zvýšením úmrtnosti na srdcové zlyhávanie a 78 % nárastom 

hospitalizácií pre zhoršenie srdcového zlyhávania. V jednoročnom sledovaní sa pri redukcii 

srdcovej frekvencie metoprololom pozorovalo zlepšenie prežívania o 34 % a zníženie rizika 

náhlej smrti o 41 % a úmrtia pre zhoršenie srdcového zlyhávania o 49 % (Hjalmarson a 

Fagerberg, 2000). Tieto výsledky boli v súlade s inými štúdiami zameranými na betablokátory, 

ako sú karvedilol, bisoprolol, metoprolol, bucindolol alebo nebivolol (Flannery et al., 2008). 



35 
 

Kumulatívne došlo k 18-percentnému zníženiu úmrtnosti u pacientov so srdcovým zlyhávaním 

na každé zníženie pokojovej frekvencie srdca o 5 úderov za minútu (McAlister et al., 2009). 

Mechanizmus účinku betablokátorov pri srdcovom zlyhávaní nie je zatiaľ úplne jasný. 

Nevieme, či zlepšenie prognózy srdcového zlyhávania je priamo spôsobený redukciou 

pokojovej srdcovej frekvencie (a teda zvýšením účinnosti metabolizmu) alebo inými 

priaznivými účinkami prerušenia maladaptívnych beta-signalizačných dráh (apoptózy), 

expresie fetálnych génov alebo manipulácie s intracelulárnymi iónmi (Flannery et al., 2008; 

McAlister et al., 2009). 

Znížená frekvencia srdca ivabradínom v štúdii SHIFT (n = 6 505 pacientov 

s dysfunkciou ľavej komory s ejekčnou frakciou menej než 35 %, sínusovým rytmom, 

srdcovým zlyhávaním s NYHA triedou II a III; angl. Systolic Heart failure treatment with the 

If inhibitor ivabradine Trial) bola prvým dôkazom priaznivého účinku selektívnej redukcie 

frekvencie srdca u pacientov so srdcovým zlyhávaním (Böhm et al., 2010). Každý nárast 

srdcovej frekvencie o jeden úder za minútu bol spojený s 3-percentným zvýšením kompozitu 

rizika úmrtia na kardiovaskulárnu udalosť a hospitalizácie na srdcové zlyhávanie (Böhm et al., 

2010; Swedberg et al., 2010). Na konci štúdie sa dosiahlo zníženie frekvencie srdca v priemere 

o 8,1 úderov za minútu, čo bolo spojené s 18-percentným znížením rizika kardiovaskulárnej 

mortality a hospitalizácií pre zhoršenie srdcového zlyhávania, do ktorého bolo zahrnuté 26 % 

zníženie počtu hospitalizácií pre zhoršenie zlyhávania srdca (Swedberg et al., 2010). Účinok 

ivabradínu úzko závisel od východiskovej frekvencie srdca, pričom najefektívnejší bol pri 

frekvencii nad 80 úderov za minútu (Swedberg et al., 2012). Okrem toho ivabradín znížil objem 

a zvýšil ejekčnú frakciu ľavej komory a zlepšil funkciu predsiení, zmiernil záťaž ľavej komory 

a redukoval artériovú tuhosť a afterload (Tardif et al., 2011; Reil et al., 2013). V štúdii 

BEAUTIFUL (n = 10 917 pacientov s ischemickou chorobou srdca a srdcovým zlyhávaním 

s ejekčnou frakciou ľavej komory pod 40 %; angl. morBidity-mortality EvAlUaTion of the If 

inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction) 

ivabradín zlyhal pri zlepšovaní prognózy srdcového zlyhávania. Pravdepodobne to bolo 

z dôvodu nízkej východiskovej hodnoty pokojovej srdcovej frekvencie (priemer 71,6 úderov 

za minútu) a malej redukcii frekvencie srdca (priemer 6 úderov za minútu) alebo z dôvodu 

odlišnej základnej choroby srdca v porovnaní so štúdiou SHIFT (Fox et al., 2008a). 
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2.2.6 Nekardiovaskulárne patológie 

Ukázalo sa, že pokojová frekvencia srdca je rizikovým faktorom a prediktorom 

prognózy aj primárne nekardiovaskulárnych patológií. Redukcia pokojovej frekvencie srdca 

sa testuje v klinických štúdiách a animálnych experimentoch ako cieľ liečby týchto patológií. 

Pri septickom šoku a syndróme multiorgánovej dysfunkcie (angl. Multiple Organ 

Dysfunction Syndrome; MODS) frekvencia srdca nezávisle koreluje s nepriaznivou prognózou. 

Redukcia srdcovej frekvencie betablokátormi (Morelli et al., 2013) alebo ivabradínom (Nuding 

et al., 2011) môže zlepšiť prognózu nielen septického šoku a syndrómu multiorgánovej 

dysfunkcie (angl. Multiple Organ Dysfunction Syndrome; MODS), ale aj pridruženého 

kardiogénneho šoku (Link et al., 2009). 

V stave po prekonanej cievnej mozgovej príhode, ako aj u pacientov s vaskulárnymi 

chorobami, bola vysoká pokojová frekvencia srdca spojená so zvýšeným rizikom 

kardiovaskulárnej mortality a s kognitívnym poklesom (Böhm et al., 2015b). Zníženie 

frekvencie srdca môže redukovať veľkosť cievnej mozgovej príhody a zlepšiť prognózu, a to 

pravdepodobne redukciou oxidatívneho stresu a zlepšením endotelovej funkcie. 

Zvýšená pokojová frekvencia srdca (nad 80 úderov za minútu) korelovala 

s mikroalbuminúriou pri obličkových chorobách a predikovala prognózu ochorenia v jej 

konečnom štádiu (Böhm et al., 2015c), ako aj s prognózou erektilnej dysfunkcie, chronickej 

obštrukčnej choroby pľúc a pľúcnej artériovej hypertenzie. 

3 Cirkadiánne rytmy a kardiovaskulárny systém 

3.1 Cirkadiánne rytmy vo fyziológii 

Periodicky sa meniace vonkajšie podnety ovplyvňujú živé organizmy (od 

jednobunkovcov až k človeku). Organizmy majú schopnosť prežiť len vďaka periodickým 

zmenám fyziologických funkcií a správania, tzv. biologickým rytmom. Biologické rytmy 

majú rozličné frekvencie oscilácie: „za sekundu“, „za deň“, „za lunárny cyklus“ a „za 

environmentálnu sezónu“. Biologické rytmy sa u človeka opísali už pred piatimi storočiami. 

Ich užitočnosť pre biológiu a medicínu, vrátane diagnostiky a liečby, však bola odhalená až na 

začiatku 21. storočia. 

Cirkadiánna, teda 24-hodinová oscilácia, je veľmi významná v ľudskej fyziológii, 

vrátane fyziológie kardiovaskulárneho systému. Čas v tomto systéme určuje tzv. Zeitgeber 

(podľa Aschoffa) na základe kolísania vonkajšieho svetla a príjmu potravy, ale vplyv kolísania 
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svetla počas dňa je podstatne relevantnejší. Podľa Zeitgeberu sa vrámci 24-hodinového dňa 

nastaví aktívny biologický deň v trvaní 12 hodín a pasívna biologická noc, rovnako v trvaní 

12 hodín. Prechod medzi aktívnou a pasívnou fázou dňa sa spája so zmenami fyziologických 

funkcií, ako napr. zmeny tlaku krvi, srdcovej frekvencie, tonusu autonómneho nervového 

systému a plazmatických koncentrácií hormónov a iných substancií. 

U ľudí pozostáva cirkadiánny systém z dvoch relatívne nezávislých cirkadiánnych 

oscilátorov: suprachiazmatické jadro (angl. suprachiasmatic nucleus; SCN) a ostatné 

periférne oscilátory. SCN sa nachádza na vrchole chiazmy optického nervu a prijíma 

informácie o dennom svetle zo sietnice prostredníctvom optického nervového traktu. Keďže 

lézia SCN u zvierat vedie k strate cirkadiánnych rytmov, SCN sa považuje za „hlavné hodiny“ 

tela. V skutočnosti väčšina periférnych buniek vytvára cirkadiánne rytmy relatívne autonómne 

od seba a od SCN, a tak dávajú podklad pre špeciálne nezávislé periférne hodiny, napríklad 

srdcové hodiny, hepatálne hodiny a iné. Aj keď je všeobecná úloha hodinových génov (Clock, 

Bmal1, Cytochrome, Period) v srdcových hodinách známa (spätná väzba so SCN, regulácia 

metabolizmu, prenos signálu, kontraktilita a elektrofyziológia), ich nezávislosť od SCN a ich 

účasť na nepriaznivých zmenách cirkadiánnych rytmov si vyžaduje ďalší výskum. 

 

3.2 Cirkadiánny rytmus funkcie srdca 

Cirkadiánna oscilácia základných hemodynamických parametrov, akými sú frekvencia 

srdca a tlak krvi, bola pozorovaná pred storočiami a overená na konci 20. storočia 

experimentálnymi a klinickými štúdiami. Tieto štúdie poskytujú nové informácie v hodnotení 

kardiovaskulárneho rizika a umožňujú zlepšenie prognózy pomocou chronoterapie. 

Aj keď je cirkadiánna fluktuácia frekvencie srdca a krvného tlaku s maximálnymi 

hodnotami v strede biologického dňa a s minimálnymi hodnotami v strede biologickej noci 

s výrazným nárastom v skorých ranných hodinách známa, jej biologická funkcia je sporná. 

Cirkadiánne regulačné mechanizmy sa ovplyvňujú navzájom, a taktiež sú ovplyvňované 

vonkajšími faktormi, ako napr. cirkadiánna oscilácia autonómneho nervového systému. 

Namerané hodnoty pokojovej frekvencie srdca a krvného tlaku sú výsledkom zložitej hierarchie 

vzájomných vplyvov vnútorných regulačných mechanizmov. 

Izolované srdce, bez vplyvu autonómneho nervového systému, bije v súlade 

s vnútornou rýchlosťou pacemakerových buniek. Táto vnútorná rýchlosť pacemakeru je 

zvyčajne uprostred sympatikovej stimulácie a parasympatikovej deprivácie, pričom sa v tomto 

procese prejavuje aj vlastná fluktuácia „srdcových hodín“. Tento fakt podporuje úlohu 
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„srdcových hodín“ ako periférneho oscilátora. Okrem toho „základná srdcová frekvencia“ je 

modulovaná pomocou autonómneho nervového systému v súlade s periférnymi požiadavkami. 

Autonómny nervový systém je ovplyvnený mnohými faktormi, akými sú poloha tela, fáza 

spánku a bdenia, úrovne aktivity, svetlo, homeostatické informácie a iné. Klinické štúdie 

s konštantnou rutinou a nútenými desynchronizovanými protokolmi, t.j. desynchronizácia 

biorytmov nastavením 20-hodinového dňa s časovým pomerom spánok:bdenie 1:2 a s 

minimalizáciou svetelných podnetov za experimentálnych podmienok, dokázali internú 

osciláciu autonómneho nervového systému relatívne nezávislú od vonkajších podnetov (Scheer 

et al., 2010). 

 

3.3 Cirkadiánny rytmus autonómneho nervového systému 

Markery sympatikovej a parasympatikovej aktivácie vykazujú cirkadiánne zmeny. 

Sympatikové markery, ktorými sú plazmatické koncentrácie adrenalínu, noradrenalínu 

a kortizolu, ako aj agregabilita krvných doštičiek (merané agregometriou), ale nie počet 

krvných doštičiek, majú počas biologického dňa 2 vrcholy, prvý vrchol je od 6:00 do 12:00 

a druhý vrchol je od 18:00 do 22:00 s 35 – 85 % rozdielom medzi minimálnymi 

a maximálnymi hodnotami. Markery parasympatikovej aktivácie, ktoré sú hodnotené na 

zázname variability srdcovej frekvencie ako HF (vysokofrekvenčná zložka oscilácie srdcovej 

frekvencie; angl. high-frequency band) a pNN50 (percento nasledujúcich RR intervalov 

líšiacich sa o viac než 50 ms; angl. percentage of successive RR intervals that differ by more 

than 50 ms), klesajú na svoje denné minimum od 18:00 do 22:30, a potom stúpajú počas 

biologickej noci až do maximálnych hodnôt okolo 7:00 až 8:00 s 20 – 35 % rozdielom medzi 

minimálnymi a maximálnymi hodnotami. Stresor, napr. cvičenie, vedie k signifikantnému 

vzostupu katecholamínov okolo 9:00 a 21:00 a je spojený s minimalizáciou parasympatikovej 

aktivácie s minimom okolo 9:00 (Scheer et al., 2010). Cirkadiánny účinok katecholamínov na 

srdce je sprostredkovaný up- a down-reguláciou srdcových adrenergných receptorov. 

Nastolenie sympato-vagálnej rovnováhy sleduje tlak krvi a srdcová frekvencia s 10 – 20 % 

poklesom v noci. Nočný pokles začína od 22:00, pokračuje masívny vzostup okolo 9:00 ráno a 

opäť menší pokles hodnôt okolo 15:00 a mierny vzostup okolo 19:00 – 21:00 (Scheer et al., 

2010) (Obrázok 9). 
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Obrázok 9 Fyziologické cirkadiánne zmeny systolického tlaku krvi a srdcovej frekvencie. 

Modifikované podľa Scheer et al., 2010. 

 

Uvažujúc o účinku katecholamínov na zrážanie krvi, nároky na kyslík v myokarde a 

vazokonstrikciu spolu s účinkami kortizolu a minimalizáciu „ochranného“ účinku 

parasympatika, časové okná 6:00 – 12:00 a 18:00 – 22:00 odkazujú na dva vrcholy výskytu 

nepriaznivých kardiovaskulárnych udalostí (Scheer et al., 2010). Okrem autonómneho 

nervového systému vplývajú na kardiovaskulárny systém aj hormonálne faktory, ako je systém 
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renín-angiotenzín-aldosterón a vazopresín. Dôkazom je pretrvávanie cirkadiánnych rytmov 

srdca po jeho transplantácii. 

4 Non-dipping krvného tlaku a srdcovej frekvencie: kardiovaskulárne 

rizikové faktory 

4.1 Non-dipping krvného tlaku 

Aj keď je všeobecne známe, že tlak krvi prekonáva cirkadiánne zmeny s maximom 

medzi 8:00 a 10:00, poklesom okolo 15:00, druhým menším vrcholom medzi 19:00 a 21:00 

a následným nočným poklesom, mechanizmus regulácie tohto cirkadiánneho rytmu je stále 

predmetom výskumu. Cirkadiánne rytmy modulované centrálnymi a periférnymi oscilátormi 

počas spánku (REM a non-REM fáza), rytmy regulujúce os hypotalamus-hypofýza-nadobličky, 

os hypotalamus-hypofýza-štítna žľaza, vyplavenie a metabolizmus endogénnych opioidov, 

renín-angiotenzín-aldosterónový systém, vazoaktívne peptidy a funkciu obličiek, sa určite 

podieľajú na regulácii rytmu krvného tlaku. Autonómny nervový systém a jeho cirkadiánna 

oscilácia pritom zohráva kľúčovú úlohu a ovplyvňuje všetky ostatné regulačné mechanizmy 

(Obrázok 9). 

Priemerný pokles krvného tlaku v noci o 10 – 20 % bol prvýkrát opísaný Snyderom 

a kol. (Snyder et al., 1964) a nazvaný O'Brienom ako „dipping“ krvného tlaku (O’Brien et al., 

1988). Non-dipping krvného tlaku (nočné zníženie krvného tlaku o menej ako 10 %) 

preukázal úzku koreláciu s nepriaznivými kardiovaskulárnymi udalosťami, a preto sa 

používa na hodnotenie kardiovaskulárneho rizika a ako cieľ liečby. Neprítomnosť nočného 

poklesu tlaku krvi u „non-dipperov“ alebo jej zvýšenie v noci u „riserov“ sa stalo ľahko 

prístupným a dostatočne špecifickým markerom aktivácie autonómneho nervového systému, 

ako aj cirkadiánnej dyssynchrónie. To predurčuje úlohu non-dippingu krvného tlaku ako 

rizikového faktora kardiovaskulárnych udalostí v dôsledku neprimeranej aktivácie 

autonómneho nervového systému (Hansen et al., 2011). 

Non-dipping krvného tlaku spojený s esenciálnou hypertenziou, ako aj s niektorými 

typmi sekundárnej hypertenzie, napríklad s neurologickou, endokrinologicou, nefrologickou 

alebo gestačnou hypertenziou, úspešne predikoval budúce kardiovaskulárne príhody pri 

týchto hypertenziách (Hansen et al., 2011). Ďalšie štúdie preukázali súvislosť medzi non-

dippingom krvného tlaku a inými zaužívanými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, 

akými sú hypertrofia ľavej komory, relatívna hrúbka jej steny, zhoršená diastolická funkcia 
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srdca, labilita pri repolarizácii myokardu a funkcie baroreflexu, zvýšenie vylučovania albumínu 

močom, zvýšená prevalencia diabetickej retinopatie a zhoršená glukózová tolerancia (Hoshide 

et al., 2003). Non-dipping krvného tlaku sa tak stal kardiovaskulárnym rizikovým faktorom 

porovnateľným s ambulantným monotorovaním krvného tlaku (Hermida et al., 2013a). Štúdia 

MAPEC (n = 3 344; špan. Monitorización Ambulatoria para Predicción de Eventos 

Cardiovasculares) odhalila existenciu „normotenzných non-dipperov“ (asi 21 % skúmanej 

populácie), ktorí mali podobné riziko kardiovaskulárnych udalostí ako „dipperi“ krvného tlaku 

s hypertenziou, čím sa dokazuje existencia paradoxu „normotenzného non-dippingu tlaku krvi“ 

a zdôrazňuje signifikantnú úlohu non-dippingu krvného tlaku v predikcii kardiovaskulárnych 

udalostí (Hermida et al., 2013b). 

V prelomovej štúdii MAPEC každý pokles nočného tlaku krvi o 5 mmHg u non-

dipperov sa rovnal 17 % zníženiu kardiovaskulárneho rizika (Hermida et al., 2011). Výsledky 

tejto štúdie potvrdili a kvantifikovali súvislosť nočného tlaku krvi a kardiovaskulárneho rizika 

(Hansen et al., 2011) a dokázali, že zníženie nočného tlaku krvi významne znižuje riziko 

kardiovaskulárnych udalostí (Hermida et al., 2010). 

Štúdia CONVINCE (n = 16 602 hypertonikov; angl. Controll ONset Verapamil 

INvestigation of Cardiovascular Endpoints) preukázala neschopnosť cielenej liečby ranného 

a denného tlaku krvi dosiahnuť adekvátne zníženie kardiovaskulárneho rizika (Black et al., 

2003). Pozornosť sa tak upriamila na cielené zníženie tlaku krvi pred spaním a počas noci 

v súlade s chronobiologickou hypotézou. Štúdia HOPE (n = 9 541 pacientov s vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom; angl. Heart Outcomes Prevention Evaluation) bola prvá štúdia, 

ktorá ozrejmila, že večerné podávanie inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE-

I), ramiprilu, znižuje nočný tlak krvi a kardiovaskulárne riziko (Sleight, 2000). Avšak 

prospektívna randomizovaná štúdia MAPEC bola vôbec prvá štúdia navrhnutá tak, aby 

porovnávala účinnosť podávania antihypertenzív pred spaním s ich podávaním ráno alebo cez 

deň na pokles krvného tlaku, nočného tlaku krvi a kardiovaskulárnych udalostí (t.j. 

kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu). V tejto štúdii užívanie aspoň jedného 

antihypertenzívneho lieku pred spaním (v porovnaní s podaním všetkých liekov ráno) dosiahlo 

61 % zníženie celkových kardiovaskulárnych udalostí a 67 % zníženie relatívneho rizika 

závažných udalostí, vrátane smrti z kardiovaskulárnej príčiny, infarktu myokardu a ischemickej 

a hemoragickej cievnej mozgovej príhody (Hermida et al., 2010). 

Poznáme rozdielne účinky v najmenej šiestich skupinách antihypertenzív podľa 

času podávania liečby: ACE-I, blokátory receptorov typu 1 pre angiotenzín II (ARB), 

blokátory vápnikových kanálov (CCB), α-blokátory, betablokátory a diuretiká (Hermida et al., 
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2013c). Blokátory vápnikových kanálov boli účinnejšie pri dávkovaní pred spaním 

(amlodipín, nifedipín). Podávanie ACE-I (kaptopril, enalapril, ramipril) a ARB (valsartan, 

telmisartan) pred spaním sa prejavilo signifikantným poklesom nočného tlaku krvi, čím sa 24-

hodinová schéma fluktuácie krvného tlaku zmenila na fyziologickejšiu a významne sa znížilo 

riziko kardiovaskulárnych udalostí v porovnaní s ich ranným požitím. Podobné výsledky sa 

dosiahli pri podávaní α-blokátorov (doxazosín), betablokátorov (karvedilol, nebivolol) 

a diuretík (torasemid) pred spaním. Preto podávanie kombinácie liekových skupín 

ARB + CCB, ACE-I + CCB a ARB + diuretiká na noc, pred spaním, predstavuje účinnejšiu 

modalitu antihypertenzívnej liečbu (Hermida et al., 2013c). Chronobiologické chápanie 

hypertenzie navyše umožňuje bádanie po nových liekoch a prostriedkoch znižujúcich tlak krvi, 

akým je napríklad hormón hypofýzy, melatonín. 

 Rozsiahla multicentrická prospektívna štúdia Hygia Chronotherapy Trial 

(n = 19 084 pacientov s diagnostikovanou hypertenziou) skúmala efekt podávania celodennej 

dávky aspoň jedného predpísaného antihypertenzíva v noci, pred spaním, oproti podávaniu 

všetkých antihypertenzív ráno, na hemodynamické parametre a výskyt kardiovaskulárnych 

udalostí pomocou 48-hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku (angl. 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring; ABPM) niekoľkokrát počas 6,3-ročného sledovania. 

Dávkovanie antihypertenzív na noc selektívne znížilo nočný krvný tlak a signifikantne 

redukovalo výskyt non-dippingu krvného tlaku (37 % pri nočnom podávaní vs. 50 % pri 

rannom podávanú antihypertenzív). Okrem toho nočné podávanie antihypertenzív významne 

znížilo riziko kompozitu kardiovaskulárnych udalostí obsahujúcej smrť na kardiovaskulárnu 

príčinu, infarkt myokardu, koronárnu revaskularizáciu, srdcové zlyhanie a cievnu mozgovú 

príhodu o 45 % a tiež redukovalo riziko individuálnych kardiovaskulárnych udalostí, t.j. 

kardiovaskulárnej mortality o 56 %, infarktu myokardu o 34 %, koronárnej revaskularizácie 

o 40 %, zlyhania srdca o 42 % a cievnej mozgovej príhody o 59 % (Hermida et al., 2020). Tieto 

výsledky potvrdzujú predchádzajúce pozorovania menšej štúdie MAPEC. V súčasnosti 

prebiehajú sub-analýzy štúdie Hygia Chronotherapy Trial zamerané na populáciu pacientov 

s diabetes mellitus, chronickou chorobou obličiek alebo rezistentnou hypertenziou. Ďalšie dve 

nezávislé štúdie, anglická štúdia TIME a kanadská štúdia BedMed (Rorie et al., 2016), boli 

navrhnuté s podobným dizajnom ako štúdia Hygia Chronotherapy Trial. Pokiaľ tieto nezávisle 

štúdie potvrdia výsledky z Hygia Chronotherapy Trial, očakávame zmenu medzinárodných 

odporúčaní dávkovania antihypertenzív. 
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4.2 Non-dipping srdcovej frekvencie 

V dôsledku podobnosti regulačných mechanizmov cirkadiánnych rytmov frekvencie 

srdca a krvného tlaku (diskutovaných vyššie), frekvencia srdca prekonáva podobné 

cirkadiánne zmeny ako tlak krvi pri meraní pomocou 24-hodinového ambulantného 

monitorovania krvného tlaku (24-h ABPM) (Verdecchia et al., 1998; Ben-Dov et al., 2007; 

Eguchi et al., 2009). Denná krivka srdcovej frekvencie sa tak na zázname 24-h ABPM podobá 

krivke krvného tlaku. Okrem toho boli denné zmeny srdcovej frekvencie preukázané aj 

pomocou EKG monitorovania (zmeny v trvaní PR intervalu, QRS komplexu a QT intervalu). 

Hodnoty srdcovej frekvencie dosahujú vrchol od 10:00 do 14:00 s následným poklesom 

okolo 15:00 a možným druhým vrcholom s malou amplitúdou okolo 19:00 až 21:00 

a nočným poklesom s minimálnymi hodnotami od polnoci do 6:00. Rozdiel medzi 

maximálnou a minimálnou hodnotou srdcovej frekvencie je asi 20 % priemernej hodnoty 

srdcovej frekvencie za 24 hodín (Portaluppi a Hermida, 2007) (Obrázok 9). 

Nočný pokles srdcovej frekvencie aspoň o 10 % je nepochybne dôležitým 

fyziologickým predpokladom pre hemodynamické zotavenie kardiovaskulárneho systému. 

Prevencia nočného poklesu srdcovej frekvencie pomocou predsieňovej stimulácie u opíc viedla 

k progresívnemu srdcovému zlyhávaniu v dôsledku pretrvávajúceho nadmerného zaťaženia 

ľavej komory (Talan et al., 1992). Preto sa non-dipping srdcovej frekvencie (nočný pokles 

frekvencie srdca o menej ako 10 %) (Eguchi et al., 2009) alebo nočný vzostup srdcovej 

frekvencie javia ako potenciálne prediktory a rizikové faktory kardiovaskulárnych udalostí, 

v patofyziológii ktorých hrajú významnú úlohu (Ben-Dov et al., 2007; Eguchi et al., 2009; 

Portaluppi a Hermida, 2007).  

V ostatných rokoch sa však experimentálna a klinická pozornosť v hodnotení 

kardiovaskulárneho rizika a hľadaní potenciálych cieľov terapie zameriavala na non-dipping 

krvného tlaku a pokojovú srdcovú frekvenciu. Existencia non-dippingu srdcovej frekvencie 

a jej potenciálne využitie v kardiovaskulárnej medicíne zostali prehliadnuté. Výnimkou bolo 

len niekoľko klinických štúdií, ktoré dokázali potenciál non-dippingu srdcovej frekvencie 

v predikcii kardiovaskulárneho rizika porovnateľný so zaužívanými kardiovaskulárnymi 

rizikovými faktormi: pokojovou srdcovou frekvenciou a non-dippingom krvného tlaku (Ben-

Dov et al., 2007; Eguchi et al., 2009; Hozawa et al., 2008; Magri et al., 2014). 

Zvýšená pokojová frekvencia srdca a non-dipping krvného tlaku ako zaužívané 

kardiovaskulárne rizikové faktory odzrkadľujú patológiu regulačných mechanizmov 

kardiovaskulárneho systému. Non-dipping krvného tlaku poukazuje na sympato-vagálnu 
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nerovnováhu, najmä sympatikovú prevahu v noci spôsobenú väčšinou v dôsledku 

nedostatočného nočného poklesu sympatikotónie, a to môže zohrávať úlohu v patofyziológii 

kardiovaskulárnych udalostí. Podľa aktuálnych výsledkov sa zdá, že non-dipping srdcovej 

frekvencie silnejšie koreluje s dysbalanciou autonómneho nervového systému ako non-dipping 

krvného tlaku, a je teda prísnejším a nezávislým rizikovým faktorom patológie v dôsledku tejto 

dysbalancie (Verdecchia et al., 1998; Hozawa et al., 2008; Eguchi et al., 2009). V skutočnosti, 

denná pokojová frekvencia srdca je závislá od fyzickej aktivity a trénovanosti, ambulantné 

meranie frekvencie srdca v pokoji si vyžaduje ďalšiu štandardizáciu, a navyše „efekt bieleho 

plášťa“ môže znehodnocovať meranie. Okrem toho vek, pohlavie, index telesnej hmotnosti 

(angl. Body Mass Index; BMI), anémia a ďalšie existujúce ochorenia môžu ovplyvniť výsledky 

merania krvného tlaku a srdcovej frekvencie (Ben-Dov et al., 2007). Korelácia non-dippingu 

srdcovej frekvencie s rušivými faktormi (vek, pohlavie a BMI) je slabšia, pričom jeho korelácia 

so sympato-vagálnou dysbalanciou je silnejšia v porovnaní s rannou frekvenciou srdca, 

pokojovou srdcovou frekvenciou a non-dippingom krvného tlaku. Tieto údaje predurčujú non-

dipping srdcovej frekvencie za nezávislý, špecifický a citlivý rizikový faktor 

kardiovaskulárnych udalostí (Eguchi et al., 2009; Ben-Dov et al., 2007; Hozawa et al., 2008). 

V roku 1998 bola realizovaná prvá klinická štúdia na hodnotenie porúch cirkadiánneho 

rytmu srdcovej frekvencie pri esenciálnej hypertenzii. Na kohorte 1 942 pacientov s neliečenou 

esenciálnou hypertenziou sa po priemernom 3,6-ročnom sledovaní preukázal priemerný nočný 

pokles srdcovej frekvencie asi o 14 ± 7,8 %, ktorý postupne oslabol s vekom a narastajúcim 

BMI. Multivariabilná analýza dokázala zvýšenie relatívneho rizika celkovej úmrtnosti o 30 % 

a kardiovaskulárnej morbidity o 19 % na každé zníženie nočného poklesu srdcovej frekvencie 

o 10 % (Verdecchia et al., 1998). 

Ben-Dov riadil komplexnú štúdiu na vyhodnotenie vzťahu non-dippingu srdcovej 

frekvencie s inými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych udalostí, ako aj 

s kardiovaskulárnou a celkovou úmrtnosťou. V kohorte 3 957 pacientov, ktorí podstúpili 

ABPM a priemerné sedemročné sledovanie, sa pozoroval nočný pokles srdcovej frekvencie 

o 14,8 ± 0,2 % (pre vek pod mediánom; medián = 56,5 rokov) a 10,5 ± 0,2 % (pre vek nad 

mediánom). Pravdepodobnosť non-dippingu srdcovej frekvencie sa zvyšovala o 13 % na 

každých 5 rokov veku, o 5 % na jednotku BMI, o 39 % pre ženské pohlavie, o 119 % pre 

liečenú hypertenziu a o 38 % pre liečený diabetes mellitus. Riziko celkovej mortality bolo 

vyššie o 45 % u non-dipperov srdcovej frekvencie, čo je nárast o 34 % na 10 % zníženie 

nočného poklesu srdcovej frekvencie. Okrem toho celková mortalita bola vyššia o 39 % u non-
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dipperov krvného tlaku, o 46 % u non-dipperov srdcovej frekvencie a o 90 % 

u kombinovaných non-dipperov krvného tlaku aj srdcovej frekvencie (Ben-Dov et al., 2007).  

V štúdii Ohasama si 1 444 subjektov bez kardiovaskulárneho ochorenia meralo krvný 

tlak a frekvenciu srdca v domácich podmienkach s priemerným 12-ročným sledovaním. Ani 

denná, ani nočná srdcová frekvencia nepredpovedala mortalitu na kardiovaskulárne udalosti, 

zatiaľ čo obe predpovedali celkovú mortalitu. Napriek tomu, že bol vzťah non-dippingu 

srdcovej frekvencie a celkovej mortality významný, iba nočná srdcová frekvencia nezávisle 

predpovedala celkovú mortalitu s navýšením jej rizika o 29 % na každý prírastok nočnej 

srdcovej frekvencie o 10 úderov za minútu (Hozawa et al., 2008). 

V ďalšej štúdii so 457 pacientmi liečenými na hypertenziu, hodnotenými ABPM 

a sledovanými po dobu 72 ± 26 mesiacov sa multivariabilnou Cox regresnou analýzou ukázalo, 

že non-dipping srdcovej frekvencie je prísnym prediktorom kardiovaskulárnych udalostí, keďže 

sa riziko kardiovaskulárnych príhod v populácii s non-dippingom srdcovej frekvencie zvýšilo 

o 137 %. Non-dipping srdcovej frekvencie však nebol schopný predpovedať celkovú úmrtnosť 

(Eguchi et al., 2009). 

V japonskej štúdii J-HOP (angl. Japan Morning Surge Home Blood Pressure) bolo 

1 396 pacientov s diagnostikovanou hypertenziou vyšetrených ABPM a sledovaných pre 

výskyt kardiovaskulárnych udalostí v priemere 60 mesiacov. Výsledky štúdie odhalili 

u pacientov s non-dippingom srdcovej frekvencie dvojnásobné riziko kompozitu 

kardiovaskulárnych udalostí, zahrňujúceho infarkt myokardu, angínu pectoris, cievnu mozgovú 

príhodu, hospitalizáciu pre srdcové zlyhávanie a disekciu aorty. Ak sa non-dipping frekvencie 

srdca kombinoval so zvýšenou plazmatickou koncentráciou mozgového natriuretického 

peptidu (angl. brain natriuretic peptide; BNP) nad 35 pg/ml, kardiovaskulárne riziko bolo ešte 

vyššie, a to takmer 2,5-násobné v porovnaní s pacientmi s dostatočným nočným poklesom 

srdcovej frekvencie a s hodnotou BNP pod 35 pg/ml (Ogoyama et al., 2020). 

 Ďalšia štúdia sledovala výskyt non-dippingu srdcovej frekvencie u 261 pacientov 

s hypertenziou a normálnou funkciou obličiek alebo s chronickou chorobou obličiek v stave 

pred dialýzou alebo na dialýze. Podľa výsledkov sa non-dipping srdcovej frekvencie vyskytoval 

podstatne viac u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obličiek: 26,3 % non-

dipperov srdcovej frekvencie u hypertenzných pacientov bez choroby obličiek, 43,3 % non-

dipperov srdcovej frekvencie v skupine hyperenzných pacientov s chronickou chorobou 

obličiek pred dialýzou a 77,4 % non-dipperov srdcovej frekvencie v skupine hyperenzných 

pacientov s chronickou chorobou obličiek na dialýze. Okrem toho výsledky štúdie dokázali 
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závislosť anémie alebo zvýšenej artériovej tuhosti a non-dippingu srdcovej frekvencie 

u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obličiek (Biyik et al., 2019). 

V inej štúdii riešitelia hodnotili 24-hodinové záznamy ABPM u 179 diabetikov druhého 

typu s priemerným trvaním diabetu 18,3 rokov a s diabetickou retinopatiou. Priemerná denná 

srdcová frekvencia sledovanej populácie bola 79,1 ± 10,6 úderov za minútu, zatiaľ čo 

priemerná nočná srdcová frekvencia bola 70,6 ± 10,0 úderov za minútu. Z celkového počtu 179 

pacientov bolo 84 klasifikovaných ako non-dipperi srdcovej frekvencie (menej ako 10 % pokles 

srdcovej frekvencie v noci). Pozoruhodné je, že 76 % non-dipperov srdcovej frekvencie malo 

normálny nočný pokles krvného tlaku (dipperi krvného tlaku). Štúdia ukázala signifikantnú 

súvislosť non-dippingu srdcovej frekvencie s počtom krvných doštičiek a s logaritmickým 

pomerom albumín-kreatinín v moči. Tieto výsledky naznačujú, že non-dipping srdcovej 

frekvencie je nezávislým rizikovým faktorom a prediktorom generalizovanej aterosklerózy, 

nefropatie a kardiovaskulárnych udalostí u diabetických pacientov (Magri et al., 2014). 

Keďže štúdia ACCORD (n = 4 733 diabetikov druhého typu s vysokým 

kardiovaskulárnym rizikom; angl. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) 

nepreukázala rozdiel v riziku kardiovaskulárnych udalostí, v morbidite a úmrtnosti medzi 

intenzívnou a neintenzívnou antihypertenzívnou liečbou (Cushman et al., 2010), predpokladá 

sa, že vzťah medzi klinicky dosiahnutými hodnotami krvného tlaku a kardiovaskulárnym 

rizikom má tvar písmena „J“. Neadekvátna antihypertenzívna liečba neprimeraným alebo 

nedostatočným znížením krvného tlaku pravdepodobne vedie k zvýšenému riziku 

kardiovaskulárnych udalostí (Bangalore et al., 2010b). Analýza štúdie MAPEC však ukázala 

lineárny (a nie tvar písmena „J“) vzťah medzi progresívnym znížením rizika 

kardiovaskulárnych udalostí a zvýšením nočného poklesu krvného tlaku pomocou dávkovania 

aspoň jedného antihypertenzívneho lieku pred spaním, čím sa zvýšenie nočného poklesu tlaku 

krvi stalo liečebnou stratégiou (Hermida et al., 2013a). Štúdia vedená Ben-Dovom dokázala 

progresívny inverzný lineárny vzťah medzi non-dippingom srdcovej frekvencie 

a kardiovaskulárnym rizikom, ktorý bol v mnohých ohľadoch prísnejší ako pri non-dippingu 

krvného tlaku (Ben-Dov et al., 2007), a tak predisponuje non-dipping srdcovej frekvencie za 

potenciálny cieľ liečby. 
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5 Pokojová frekvencia srdca a non-dipping srdcovej frekvencie: potenciálne 

ciele terapie 

5.1 Konvenčné lieky znižujúce srdcovú frekvenciu 

V dôsledku pozitívneho hemodynamického efektu navodeného znížením pokojovej 

srdcovej frekvencie a pravdepodobne aj prostredníctvom ich pleiotropných účinkov, sú 

konvenčné lieky na zníženie frekvencie srdca odporúčané v terapii srdcového zlyhávania 

a iných kardiovaskulárnych ochorení, napríklad hypertenzie, arytmie, ischemickej choroby 

srdca a infarktu myokardu. Aj keď sa konvenčnou redukciou pokojovej srdcovej frekvencie 

riziko kardiovaskulárnych udalostí a mortality, ako aj celkovej úmrtnosti znižuje, údaje o efekte 

modulácie non-dippingu srdcovej frekvencie na kardiovaskulárnu prognózu chýbajú. 

 

5.1.1. Betablokátory 

Betablokátory sú sympatolytiká, ktoré antagonizmom beta-adrenergných receptorov 

inhibujú účinok sympatikového nervového systému na rozličné orgány. V kardiovaskulárnej 

medicíne sa používajú predovšetkým kardioselektívne betablokátory, ktoré majú negatívny 

inotropný, chronotropný a dromotropný účinok a interferujú s rozličnými intracelulárnymi 

signálnymi cestami ako aj s aktiváciou systému renín-angiotenzín-aldosterón. Regresná 

metaanalýza 35 štúdií (n = 22 926) odhalila signifikantnú súvislosť medzi celkovou mortalitou 

a znížením srdcovej frekvencie pri zlyhávaní srdca (Flannery et al., 2008). Ďalšia metaanalýza 

23 štúdií (n = 19 209 pacientov so srdcovým zlyhávaním) vyčíslila 18 % zníženie rizika úmrtia 

na každy pokles pokojovej srdcovej frekvencie o 5 úderov za minútu (McAlister et al., 2009). 

Okrem toho dlhodobá terapia srdcového zlyhávania betablokátormi viedla k obnoveniu 

parasympatikového tonusu a baroreceptorovej funkcie na 24-hodinovom zázname variability 

srdcovej frekvencie (Lin et al., 1999). Je pozoruhodné, že v štúdii Ben-Dova mala podskupina 

pacientov na dlhodobej terapii betablokátormi (n = 1 026, z celkového počtu 3 957) podobný 

absolútny nočný pokles srdcovej frekvencie ako u pacientov bez betablokátorov (Ben-Dov et 

al., 2007). V experimente so spontánne hypertenznými potkanmi betablokátory modulovali 

spánkové fázy REM a non-REM s výsledným skrátením REM fázy, čo dokazujevplyv 

betablokátorov na sympato-vagálnu rovnováhu v noci (Ongini et al., 1991). 
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5.1.2. Blokátory kalciových kanálov (non-dihydropyridínové) 

Blokátory kalciových kanálov inhibujú vtok Ca2+ iónov do buniek sinoatriálneho uzla, 

kardiomyocytov a hladkosvalových buniek cievnej steny atagonizmom kanálov pre Ca2+ ióny. 

Znížením intracelulárnej koncentrácie Ca2+ iónov v týchto bunkách dochádza k spomaleniu 

tvorby a šírenia vzruchov a zníženiu kontraktility srdca a k vazodilatácii. Dve malé 

klinické štúdie (n = 35 pacientov so srdcovým zlyhávaním a ejekčnou frakciou ľavej komory 

nad 45 %) dokázali potenciálny kardiovaskulárny benefit znížením srdcovej frekvencie 

pomocou verapamilu (Setaro et al., 1990; Hung et al., 2002). Pre nedostatatok údajov z veľkých 

prospektívnych štúdií, Európska kardiologická spoločnosť zatiaľ neodporúča redukciu srdcovej 

frekvencie verapamilom pri liečbe srdcového zlyhávania so zachovanou ejekčnou frakciou 

ľavej komory (Ponikowski et al., 2016). Pri srdcovom zlyhávaní s redukovanou ejekčnou 

frakciou ľavej komory je príjem verapamilu alebo diltiazemu spojený s klinickým zhoršením 

srdcového zlyhávania a prírastkom kardiovaskulárnych udalostí v dôsledku negatívneho 

inotropného účinku týchto liekov (Goldstein et al., 1991). Podľa záznamov variability srdcovej 

frekvencie, verapamil posúval autonómnu rovnováhu v smere parasympatikovej prevahy 

u zdravých ľudí (Fauchier et al., 1997), ako aj u pacientov po prekonanom infarkte myokardu 

(Pinar et al., 1998). Sub-analýza štúdie INVEST (n = 117 z 22 576 hypertenzných pacientov 

s ischemickou chorobou srdca; angl. INternational VErapamil-SR/trandolapril STudy) však 

zaznamenala pozitívne účinky verapamilu-SR (angl. sustained release) s predĺženým 

uvoľňovaním na merania 24-hodinového ABPM (Denardo et al., 2015). Nočné podávanie 

verapamilu-COER (angl. controlled onset, extended release) s predĺženým uvoľňovaním 

ovplyvnilo najmä ranné hemodynamické parametre kvôli oneskorenému nástupu jeho účinku 

(White et al., 1998), zatiaľ čo požitie fyziologicky uvoľňujúceho sa verapamilu-PPR (angl. 

physiologic pattern release) pred spaním bolo spojené s významným znížením nočnej 

frekvencie srdca (White et al., 1995). 

 

5.1.3. Amiodarón 

Amiodarón patrí medzi antiarytmiká III. triedy podľa klasifikácie Vaughan Williams. 

Inhibíciou K+ kanála sa počas repolarizácie buniek predlžuje trvanie akčného potenciálu, 

znižuje automacia sinoatriálneho uzla, spomaľuje sinoatriálne a nodálne vedenie bez 

vplyvu na intravetrikulárne vedenie vzruchu, predlžuje refraktérna perióda a znižuje 

excitabilita kardiomyocytov. Až dve veľké metaanalýzy klinických štúdií s použitím 

amiodarónu pri srdcovom zlyhávaní alebo infarkte myokardu preukázali asi 20 % zníženie 
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celkovej úmrtnosti v oboch patológiách (Piepoli et al., 1998; Amiodarone Trials Meta-Analysis 

Investigators, 1997). Podľa Európskej kardiologickej spoločnosti je amiodarón jediné 

antiarytmikum odporúčané v liečbe systolického srdcového zlyhávania (Ponikowski et al., 

2016). Rozdiel medzi účinkom amiodarónu na parametre variability srdcovej frekvencie 

u potkanov (prírastok vo vagálnom tonuse a citlivosti baroreflexu) a u ľudí (prírastok 

sympatikového alebo úbytok vagálneho tonusu) je potrebné v budúcnosti objasniť. 

 

5.1.4. Digoxín 

Digoxín inhibuje Na+/K+-ATPázu na membráne kardiomyocytov s následným 

intracelulárnym hromadením Na+ iónov. Pasívnym transportom cez Na+/Ca2+ výmenník sa  Na+ 

ióny vymenia za Ca2+ ióny s pozitívnym intoropným účinkom. Okrem toho digoxín inhibuje 

tonus sympatika s nastávajúcou relatívnou parasympatikotóniou, čo vedie spolu s 

predĺžením refraktérnej periódy v atrioventrikulárnom uzle k spomaleniu vedenia vzruchu 

z predsiení na komory. V štúdii DIG (n = 6 800 pacientov so srdcovým zlyhávaním 

a ejekčnou frakciou ľavej komory pod 45 %; angl. Digitalis Investigation Group) sa digoxín 

pridal ku kombinácii ACE-I a diuretík a po priemernom 37-mesačnom sledovaní znížil 

kompozit úmrtia a hospitalizácie na srdcové zlyhávanie o 39 % (Digitalis Investigation Group, 

1997). Preto je digoxín stále jednou z možností kontroly srdcovej frekvencie (pri 

betablokátorovej intolerancii) pri srdcovom zlyhávaní so zachovanou alebo zníženou ejekčnou 

frakciou a fibriláciou predsiení (Ponikowski et al., 2016). V dvoch malých placebo-

kontrolovaných krížových štúdiách digoxín znížil srdcovú frekvenciu o 5 – 6 úderov za minútu 

(Lee et al., 1982; Taggart et al., 1983), a v štúdii RADIANCE (n = 178 pacientov so 

systolickým zlyhávaním srdca; angl. Randomized Assessment of [the effect of] Digoxin on 

Inhibitors of the Angiotensin-Converting Enzyme) viedlo vysadenie digoxínu k zvýšeniu 

srdcovej frekvencie v priemere o 7 úderov za minútu za 3 mesiace sledovania (Packer et al., 

1993). 24-hodinové monitorovanie EKG v štúdii DIMT (n = 64 pacientov so srdcovým 

zlyhávaním; angl. Dutch Ibopamine Multicenter Trial) zaznamenalo zníženie 24-hodinovej 

priemernej frekvencie srdca digoxínom zo 78 ± 7 na 74 ± 8 úderov za minútu (van Veldhuisen 

et al., 1995). Okrem toho digoxín zosilňuje citlivosť baroreflexu a zvyšuje vagálny tonus alebo 

znižuje tonus sympatika hodnotený pomocou variability srdcovej frekvencie. 
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5.2 Blokátory f-kanálu: ivabradín a zatebradín 

Ivabradín spomaľuje diastolickú depolarizáciu inhibíciou If prúdu v pacemakerových 

bunkách sinoatriálneho uzla, a tak selektívne znižuje srdcovú frekvenciu bez vplyvu na 

kontraktilitu a vedenie vzruchu. Aby sa ivabradín naviazal na svoje väzobné miesto, musí 

byť f-kanál otvorený (účinok závislý od stavu kanála). Pri zvyšovaní srdcovej frekvencie 

narastá aj frekvencia otvárania f-kanálov, a preto efektivita blokády f-kanálu ivabradínom je 

závislá od frekvencie srdca (účinok závislý od frekvencie). Teda, čím vyššia frekvencia srdca, 

o to je významnejšia jej redukcia pomocou ivabradínu. Navyše, u všetkých skúmaných 

živočíšnych druhov dosahuje kinetický profil redukcie srdcovej frekvencie ivabradínom svoj 

maximálny účinok v priebehu 3 – 4 hodín od podania a trvá 8 – 12 hodín. Vďaka týmto 

vlastnostiam je ivabradín potenciálnym prostriedkom na selektívne zníženie nočnej srdcovej 

frekvencie. V animálnom modeli experimentálnej hypertenzie bolo podávanie ivabradínu 

počas fázy denného pokoja spojené s reverziou non-dippingu srdcovej frekvencie (Baka a 

Simko, 2019).  

Redukcia srdcovej frekvencie ivabradínom je spojená aj so znížením oxidačného 

stresu, zlepšením endotelovej funkcie a s prevenciou aterosklerózy (Custodis et al., 2008). 

Okrem toho ivabradín vykazuje pleiotropné účinky nezávislé od redukcie srdcovej frekvencie, 

ako napríklad zníženie veľkosti infarktu myokardu, zlepšenie životaschopnosti 

ventrikulárnych kardiomyocytov, zvýšenie syntézy ATP a kapacity zadržiavania 

vápnikových iónov (Kleinbongard et al., 2015; Heusch et al., 2008). V randomizovanej dvojito 

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (n = 10 917) sa dokázalo, že ivabradín významne 

znižuje riziko hospitalizácie pre fatálny a nefatálny infarkt myokardu o 36 %, riziko koronárnej 

revaskularizácie o 30 % a koronárnej príhody o 22 % u pacientov s chronickým koronárnym 

syndrómom, dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory pod 40 %) 

a s východiskovou hodnotou pokojovej srdcovej frekvencie nad 70 úderov za minútu (Fox et 

al., 2008a). V štúdii SIGNIFY (angl. Study assessInG the morbidity-mortality beNefits of the If 

inhibitor ivabradine in patients with coronarY artery disease), ktorá hodnotila 

19 102 pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca a pokojovou srdcovou frekvenciou 

nad 70 úderov za minútu, ale bez zlyhávania srdca, ivabradín nielen nezlepšil primárny 

endpoint, ale jeho užívanie bolo spojené s významne vyšším výskytom bradykardie, fibrilácie 

predsiení a epizód predĺženia intervalu QT. Okrem toho v podskupine 12 049 pacientov 

s klinickou manifestáciou angíny pectoris CCS triedy nad II (stupnica Kanadskej 

kardiovaskulárnej spoločnosti; angl. Canadian Cardiovascular Society grading scale), 
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ivabradín významne zvýšil výskyt primárneho endpointu (zložený z úmrtia na 

kardiovaskulárne udalosti a nefatálneho infarktu myokardu) (Fox et al., 2014) (Tabuľka 2). 

Štúdia SHIFT (angl. Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) 

nepopierateľne preukázala prínos ivabradínu pri srdcovom zlyhávaní. U 6 558 pacientov 

s vekom nad 18 rokov, sínusovým rytmom, pokojovou srdcovou frekvenciou nad 70 úderov za 

minútu, srdcovým zlyhávaním (NYHA trieda II až IV) s poruchou funkcie ľavej komory 

(ejekčná frakcia ľavej komory pod 35 %), požitie ivabradínu nad rámec zaužívanej optimálnej 

terapie bolo spojené so zníženým rizikom úmrtia na zlyhávanie srdca a rizikom hospitalizácie 

pre zlyhávanie srdca, a to o 26 % po 22,9-mesačnom sledovaní. Ivabradín znížil riziko úmrtia 

na kardiovaskulárne udalosti a celkovú úmrtnosť o 17 % v podskupine pacientov s pokojovou 

srdcovou frekvenciou nad 75 úderov za minútu (Swedberg et al., 2010) (Tabuľka 2). 

Subanalýza nazvaná SHIFT Holter hodnotila 24-hodinový Holter monitoring 

a variabilitu srdcovej frekvencie u 602 pacientov z hlavnej štúdie SHIFT. Po osemmesačnej 

liečbe ivabradínom boli zaznamenané pomerne podobné (o 9,5 ± 10,0 úderov za minútu) 

zníženia priemernej pokojovej srdcovej frekvencie a frekvencie srdca počas spánku a pri 

prebudení, teda konštantný pokles v hodnotách srdcovej frekvencie. Tieto výsledky dokazujú 

schopnosť ivabradínu ovplyvniť fyziologické parametre, ktoré sú tak potenciálnym cieľom 

liečby zlyhávania srdca (Böhm et al., 2015a). Zaznamenaný prírastok parasympatikového 

tonusu pri liečbe ivabradínom prostredníctvom záznamov variability srdcovej frekvencie 

potvrdil výsledky predklinických štúdií (Böhm et al., 2015a). Podľa týchto výsledkov 

ivabradín posúva sympato-vagálnu rovnováhu k vagálnemu tonusu a potenciálne znižuje 

stimuláciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému znížením expresie AT1 receptora 

a sérových hladín angiotenzínu II. Podobné zmeny vo variabilite srdcovej frekvencie 

indukované podávaním ivabradínu sa pozorovali aj v sub-analýze BEAUTIFUL Holter 

(Tendera et al., 2011) a v menších štúdiách so 48 pacientmi so srdcovým zlyhávaním bez 

ischémie (Kurtoglu et al., 2014) a s 319 pacientmi s ischemickou chorobou srdca a stabilnou 

angínou pectoris (Camm et al., 2006). Možné vysvetlenie zlepšenia variability srdcovej 

frekvencie ivabradínom zahŕňa zníženú spotrebu kyslíka v myokarde, redukciu 

sympatikovou stimuláciou a adrenoreceptorom sprostredkovanej cytotoxicity, apoptózy 

a hypertrofie a zníženú pravdepodobnosť komorových tachyarytmií a náhlej smrti 

(Camm et al., 2006). Je pozoruhodné, že iný If blokátor, zatebradín, bol opakovane spájaný so 

zvýšením citlivosti baroreflexu a zlepšením variability srdcovej frekvencie, teda s príznakmi 

zvýšeného vagálneho tonusu. Napriek sľubným výsledkom v predklinických štúdiách, 

zatebradín neznížil výskyt anginóznych príhod u pacientov a jeho podávanie sa spájalo s 
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výskytom nežiadúcich fosfénov (fotofenoménov), čo ďalej limitovalo jeho klinické nasadenie 

(Tabuľka 2). 

Tabuľka 2 Prehľad najdôležitejších klinických štúdií s ivabradínom. AF, fibrilácia 

predsiení; AP, angína pectoris; IM, infarkt myokardu; Iva, ivabradín; LVEF, ejekčná frakcia 

ľavej komory; ZS, zlyhávanie srdca. Modifikované podľa Scicchitano et al., 2014. 

Klinická 

štúdia (n) 
Liečba 

Primárny 

endpoint 
Výsledky Limitácie 

BEAUTIFUL 

(n=10 917) 

5 479 Iva vs.  

5 438 placebo 

kompozit:  

KVS mortalita 

+ hospitalizácia 

pre IM a ZS 

Iva neovplyvnil 

primárny endpoint; 

redukoval 

hospitalizácie pre 

IM a koronárne 

revaskularizácie 

bez udania liečby 

BB, chlopňových 

chýb, hemoglobínu 

a hematokritu 

SHIFT 

(n=6 505) 

3 241 Iva vs.  

3 264 placebo 

kompozit:  

KVS mortalita  

+ hospitalizácia 

pre ZS 

redukcia 

primárneho 

endpointu 

malé percento žien, 

disproporcia medzi 

ischemickými 

a neischemickými 

pacientmi, nízke 

dávky BB, pacienti 

bez AF 

SIGNIFY 

(n=19 102) 

Iva vs. placebo,  

≥55 rokov, 

stabilná AP,  

LVEF >40 % 

kompozit:  

KVS mortalita 

+ nefatálny IM 

Iva neovplyvnil 

primárny endpoint 

bez udania 

chlopňových chýb, 

hemoglobínu a 

hematokritu 

ASSOCIATE 

(n=889) 

stabilná AP 

+ atenolol, 

následne Iva 

alebo placebo 

antianginálne a 

antiischemické 

účinky Iva pri 

stabilnej AP 

+ BB 

Iva zlepšil 

parametre pri 

fyzickej záťaži, 

limitoval AP 

a depresiu ST 

submaximálne 

dávky BB, krátke 

sledovanie, bez 

udania nežiaducich 

účinkov 

REDUCTION 

(n=4 954) 
Iva, stabilná AP 

bezpečnosť 

a účinnosť Iva 

dobrá účinnosť 

a tolerancia liečby, 

Iva znížil 

incidenciu AP 

bez placebo, 

heterogenita 

skupiny, krátke 

sledovanie 



53 
 

5.3 Spánok a zdriemnutie 

Samotný spánok má relatívne malý vplyv na nočný pokles srdcovej frekvencie, čo 

bolo preukázané niekoľkomesačným pretrvávaním nočnej bradykardie po nedostatku spánku 

pri fatálnej familiárnej insomnii. Niekoľko štúdií však dokázalo vzťah architektúry spánku 

k non-dippingu srdcovej frekvencie. Aktivita sympatikového nervového systému sa zvyšuje 

počas REM fázy spánku a znižuje počas fázy spánku s pomalými vlnami. Je teda 

pravdepodobné, že časový prírastok REM fázy alebo pokles v trvaní fázy spánku s pomalými 

vlnami nepriamo koreluje s nočným poklesom srdcovej frekvencie, a tak negatívne ovplyvňuje 

riziko kardiovaskulárnych udalostí. V štúdii Rossa (n = 22) nízka účinnosť spánku (čas 

strávený spaním/celkový čas v posteli) sa spájal s nedostatočným nočným poklesom srdcovej 

frekvencie v porovnaní s vysokou účinnosťou spánku (nočný pokles srdcovej frekvencie 

o  12 ± 3 % oproti 21 ± 3 %) (Ross et al., 2014). Štúdia Funga (n = 784) potvrdila signifikantnú 

súvislosť medzi spánkom s pomalými vlnami a výskytom hypertenzie (Fung et al., 2011). 

Účinnosť spánku, nezávisle od dĺžky spánku, tak zohráva významnú 

a nespochybniteľnú úlohu v kardiovaskulárnej medicíne. Meta-analýza štúdie CARDIA 

(n = 578; angl. Coronary Artery Risk Development in Young Adults) dokázala, že nielen dĺžka 

spánku, ale aj jeho konsolidácia, sú spojené so zvýšením krvného tlaku v nasledujúcich piatich 

rokoch (Knutson et al., 2009). Ďalšia prierezová štúdia (n = 222) poukázala na zlú kvalitu 

spánku ale nie trvanie spánku, ako nezávislý prediktor hypertenzie rezistentnej na liečbu u žien 

(Bruno et al., 2013). Pri zdriemnutí je pokles srdcovej frekvencie nižší ako pri riadnom 

nočnom spánku, a to pravdepodobne v dôsledku zlej kvality zdriemnutia. Podľa Ben-Dova je 

prevalencia non-dippingu srdcovej frekvencie u ľudí praktizujúcich denné zdriemnutie o 30 % 

vyššia ako u ľudí, ktorí si cez deň nezdriemnu (Ben-Dov et al., 2007). 

 

5.4 Melatonín 

Zdá sa, že denným zdriemnutím sa nedosiahne nočný pokles srdcovej frekvencie. 

Avšak, „hormón spánku“, melatonín, humorálna substancia chronobiologickej regulácie 

a hormón epifýzy, má potenciál selektívne vplývať na non-dipping frekvencie srdca. Podanie 

exogénneho melatonínu moduluje hlavné charakteristiky ľudského spánku, čiže latenciu do 

nástupu spánku, konsolidáciu spánku, pomalé vlny, spánkové vretená, predlžuje spánkok bez 

REM fáz a zmierňuje afektívnu REM fázu (Dijk a Cajochen, 1997). Preto sa melatonín a jeho 

analógy používajú pri terapii nespavosti (melatonín, ramelteón) a depresie (agomelatín). 

Melatonín tak môže viesť k lepšiemu zníženiu srdcovej frekvencie počas nočného spánku.  
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Melatonín má niekoľko charakteristík, ktoré ho predisponujú stať sa sľubným 

kandidátom pre zníženie srdcovej frekvencie (Simko et al., 2016) (Obrázok 10):  

- Produkcia melatonínu závisí od sympatikovej stimulácie epifýzy: melatonín 

spätne redukuje aktivitu sympatikového nervového systému niekoľkými spôsobmi, 

čo predstavuje regulačný mechanizmus normalizujúci neadekvátny tonus sympatika. 

- Podávanie melatonínu znižuje frekvenciu srdca: akútne podanie 2 mg melatonínu 

26 zdravým mužom viedlo k signifikatnemu poklesu krvného tlaku, srdcovej 

frekvencie, plazmatických hladín noradrenalínu a dopamínu a k zlepšeniu variability 

srdcovej frekvencie (Nishiyama et al., 2001). V inej štúdii dvojtýždňové podávanie 

1,5 mg melatonínu pred spaním 97 dobrovoľníkom viedlo k zníženiu systolického 

a diastolického tlaku krvi a k redukcii ranného nárastu srdcovej frekvencie (Gubin et 

al., 2016). U 78 pacientov so syndrómom posturálnej tachykardie sa pozorovalo 

signifikantné zníženie srdcovej frekvencii v stoji počas dvoch hodín po podaní 

melatonínu (Green et al., 2014). 

- Chronobiologický účinok melatonínu môže normalizovať non-dipping: 

melatonín s riadeným uvoľňovaním zvýšil nočný pokles krvného tlaku (Grossman et 

al., 2011). V inej štúdii sa podávanie 5 mg melatonínu na noc po dobu 90 dní 

60 pacientom s non-dippingom krvého tlaku a ischemickou chorobou srdca navrátil 

fyziologický nočný pokles krvného tlaku u 35 % non-dipperov (Rechciński et al., 

2010). Zatiaľ však nemáme k dispozícii údaje o jeho účinku na non-dipping srdcovej 

frekvencie.  
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Obrázok 10 Efekt melatonínu na sympatikotóniu, srdcovú frekvenciu a kardiovaskulárne 

riziko. Modifikované podľa Simko et al., 2016. 

 

Melatonín navyše zlepšuje endotelovú funkciu a inhibuje progresiu aterosklerózy. 

Antihypertenzívne a antiremodelujúce pôsobenie melatonínu spolu s jeho priaznivými 

účinkami na lipidový profil a inzulínovú rezistenciu môžu byť taktiež prínosom: na 

animálnych modeloch experimentálnej hypertenzie melatonín znížil systolický tlak krvi, 

pokojovú frekvenciu srdca a prejavil antiremodelačný efekt na remodelovanú ľavú komoru, 

aortu a obličky (Simko et al., 2018). 
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Záver 

Rozsiahla epidemiologická štúdia Global Burden of Disease odhaduje, že 

kardiovaskulárne ochorenia spôsobili v roku 2010 na celom svete 15,6 milióna úmrtí, čo 

predstavuje 29,6 % všetkých úmrtí (Lozano et al., 2012). V Európe sú kardiovaskulárne príčiny 

zodpovedné za 45 % všetkých úmrtí, čo predstavuje viac než 4 milióny úmrtí ročne a 49 % 

všetkých úmrtí žien a 40 % všetkých úmrtí mužov. Pomer úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia 

u mužov oproti ženám v populácii mladšej ako 75 rokov je podobný (36 % u mužov oproti 

35 % u žien), zatiaľ čo v populácii mladšej ako 65 rokov je to 30 % u mužov a 26 % u žien. 

Ischemická choroba srdca je najčastejšou samotnou príčinou smrti (19 % úmrtí u mužov a 20 % 

u žien), čo je signifikantne viac ako podiel druhej nejčastejšej príčiny úmrtia, a to rakoviny 

prsníka u žien (2 %) a rakoviny pľúc u mužov (6 %) (Townsend et al., 2015). Úmrtia na 

kardiovaskulárne ochorenia sú vo východnej Európe štyrikrát častejšie ako v západnej Európe 

(Torjesen, 2015). 

Epidemiologické štúdie dokázali cirkadiánny rytmus vo výskyte a frekvencii 

nepriaznivých kardiovaskulárnych udalostí, napríklad angína pectoris, infarkt myokardu, 

cievna mozgová príhoda, arytmie, zastavenie srdca a náhla srdcová smrť, s maximálnym 

výskytom medzi 6:00 a poludním (Scheer et al., 2010). 

Hodnotenie rizika kardiovaskulárnych udalostí je predmetom výskumu už viac ako 

70 rokov. V posledných rokoch sa identifikovali nové rizikové faktory, dostupné rizikové 

markery kardiovaskulárnych ochorení a objavili sa nové ciele liečby, čo zvyšuje efektívnu 

implementáciu primárnej aj sekundárnej prevencie kardiovaskulárnch ochorení. Na 

identifikáciu vysokorizikových pacientov bolo vypracovaných niekoľko stratégií a usmernení 

na hodnotenie kardiovaskulárneho rizika (klinické parametre, biomarkery, socioekonomický 

status a hodnotenie životného štýlu). Prediktívne modely z Framinghamskej štúdie, združené 

modely z odporúčaní Americkej kardiologickej spoločnosti na hodnotenie kardiovaskulárneho 

rizika, model SCORE založený na 12 európskych kohortných štúdiách a GRACE (angl. Global 

Registry of Acute Coronary Events) risk score pomohli znížiť úmrtnosť na kardiovaskulárne 

ochorenia o 21 % v USA a v Európe (Lozano et al., 2012; Collet et al., 2020). Úmrtnosť na 

kardiovaskulárne ochorenia sa v krajinách s vysokými príjmami znížila, zatiaľ čo v krajinách 

so strednými a nízkymi príjmami sa zvýšila, pravdepodobne kvôli nedostatku finančných 

prostriedkov na implementáciu schém pre hodnotenie rizika a na primárnu a sekundárnu 

prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. 
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Špecifickosť a citlivosť rizikového faktora určujú aspekty ako prediktívna kapacita, 

sila asociácie s kardiovaskulárnymi ochoreniami, hodnovernosť, nezávislosť, 

konzistentnosť, graduálna postupnosť (so zvyšovaním vystavenia sa predpokladanému 

rizikovému faktoru, či už v trvaní alebo v rozsahu, sa zvyšuje kardiovaskulárne riziko) 

a časová postupnosť (klinickému nástupu symptómov kardiovaskulárneho ochorenia by malo 

predchádzať vystavenie rizikovému faktoru) (Palatini, 2009). Niekoľko štúdií ukázalo, že 

klinicky merateľné parametre, ktoré spĺňajú kritériá na to, aby boli kardiovaskulárnymi 

rizikovými faktory, sú systolický tlak krvi (hypertenzia), non-dipping krvného tlaku a pokojová 

srdcová frekvencia. 

Epidemiologické dôkazy o existencii cirkadiánneho výskytu kardiovaskulárnych 

udalostí poukázali na patofyziologickú úlohu narušenej chronobiológie regulačných 

mechanizmov funkcií srdca, a to predovšetkým cirkadiánny rytmus autonómneho nervového 

systému. Cirkadiánna dysregulácia sympato-vagálnej rovnováhy, teda prevaha sympatika 

v noci a počas odpočinku, je spojená so zhoršenou prognózou kardiovaskulárnych 

ochorení v dôsledku jeho pričinenia sa v patofyziológii kardiovaskulaŕnych udalostí (Brook a 

Julius, 2000). Preto je pri posudzovaní kardiovaskulárneho rizika nevyhnutné identifikovať 

rizikové faktory, ktoré odrážajú vplyv cirkadiánnej dysregulácie autonómneho nervového 

systému na kardiovaskulárny systém. Zdá sa, že fyziologický diurnálny prechod zo 

sympatikovej aktivácie počas dňa na parasympatikovú aktiváciu v noci je kardiovaskulárnym 

locus minoris resistentiae a miestom prvého patologického postihnutia. To naznačuje 

potenciálnu superioritu non-dippingu krvného tlaku nad zvýšeným systolickým tlakom krvi pri 

hodnotení kardiovaskulárneho rizika a prognózy kardiovaskulárnych ochorení. To isté platí aj 

v prípade non-dippingu srdcovej frekvencie v porovnaní s pokojovou frekvenciou srdca (Ben-

Dov et al., 2007; Eguchi et al., 2009). 

Podľa dostupných experimentálnych a klinických údajov je non-dipping srdcovej 

frekvencie jednoznačne spojený s nepriaznivou prognózou kardiovaskulárnych ochorení. 

Tieto výsledky naznačujú, že nadmerný sympatikový tonus môže byť lepšie reprezentovaný 

stavom non-dippingu srdcovej frekvencie ako klinicky meranou pokojovou frekvenciou srdca 

(kvôli nedostatočnej štandardizácii ambulantného merania pokojovej frekvencie srdca a účinku 

syndrómu „bieleho plášťa“) alebo frekvenciou srdca pri prebudení (kvôli jej závislosti od 

fyzickej aktivity) (Ben-Dov et al., 2007; Eguchi et al., 2009; Verdecchia et al., 1998). Sila 

vzťahu non-dippingu srdcovej frekvencie a neadekvátnej stimulácie sympatikového nervového 

systému bola potvrdená aj meraním variability srdcovej frekvencie (Böhm et al., 2015a; 

Tendera et al., 2011). 
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Non-dipping srdcovej frekvencie tak spĺňa kritériá pre rizikové faktory, a preto by sa 

mal zohľadniť pri hodnotení rizika kardiovaskulárnych udalostí. Nedávne štúdie navyše 

preukázali pozitívny vplyv zníženia srdcovej frekvencie na vagálny tonus a citlivosť 

baroreflexu (Fauchier et al., 1997; Böhm et al., 2015a), a tak odkryli potenciál non-dippingu 

srdcovej frekvencie ako cieľa kardiovaskulárnej terapie.  

Z dôvodu malého počtu subjektov v revidovaných štúdiách je potrebná rozsiahla 

klinická prospektívna štúdia zameraná na non-dipping srdcovej frekvencie alebo meta-analýza 

existujúcich štúdií s 24-hodinovým ambulantným monitoringom krvného tlaku. Zároveň je 

potrebné jednoznačne dokázať potenciál non-dippingu srdcovej frekvencie ako cieľa liečby 

pomocou klinických štúdií s dávkovaním liekov znižujúcich srdcovú frekvenciu pred spánkom, 

podobne ako pri účinku hodnotení nočného podávania antihypertenzív na nočný pokles krvného 

tlaku v štúdiách MAPEC a Hygia Chronotherapy Trial. 
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