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Autonomiczny układ nerwowy odgrywa kluczową rolę 
w etiopatogenezie wielu chorób układu krążenia1. Zwięk-
szenie aktywności układu współczulnego stwierdza się 
nie tylko w nadciśnieniu tętniczym, ale również u pa-
cjentów z niewydolnością krążenia, chorobą wieńco-
wą, zaburzeniami rytmu i przewlekłą chorobą nerek. 
Z klinicznego punktu widzenia najbardziej przydatnym 
(a jednocześnie często niedocenianym) wykładnikiem 
aktywacji adrenergicznej jest tachykardia. 

Tachykardia jako efekt pobudzenia 
układu współczulnego

Układ współczulny jest najważniejszym mechanizmem 
krótkookresowej regulacji ciśnienia tętniczego. Pobu-
dzenie układu współczulnego prowadzi zarówno do przy-
spieszenia częstości rytmu serca (poprzez aktywację 
receptora β1), jak i skurczu naczyń oporowych (poprzez 
aktywację receptora α1). Układ współczulny ma zatem 
bezpośredni wpływ na dwa podstawowe parametry wa-
runkujące wysokość ciśnienia tętniczego: objętość mi-
nutową i opór obwodowy. 
Tachykardia związana z krążeniem hiperkinetycznym 
występuje często u młodych chorych z nadciśnieniem 
tętniczym2. Znany jest związek między występowa-
niem nadciśnienia tętniczego a stanem emocjonalnym 
pacjenta. Napady lęku, którym towarzyszy niepokój, 
uczucie kołatania serca, podwyższone BP są częstym 
powodem zgłaszania się młodych pacjentów do lekarza. 
Tachykardia oraz zwiększony rzut minutowy są uznawa-
ne za klasyczny obraz hemodynamiczny wczesnych faz 
nadciśnienia tętniczego. W okresie tym zwykle nie ob-
serwuje się wzrostu oporu obwodowego. Przyspieszonej 
czynności serca oraz większemu rzutowi minutowemu 
często towarzyszą zaburzenia gospodarki węglowodano-
wej i lipidowej. 

Tachykardia jako czynnik predysponujący 
do wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych 
nadciśnienia tętniczego

Tachykardia jest istotnym wskaźnikiem zwiększonego 
ryzyka sercowo-naczyniowego zarówno u osób zdro-
wych, jak i chorych z nadciśnieniem tętniczym3,4. Wzrost 
ryzyka może częściowo wynikać z zależności między 
częstością rytmu serca a wysokością ciśnienia tętnicze-
go. Badania w populacji osób zdrowych i chorych z nad-
ciśnieniem tętniczym wykazały, że szybsza częstość 
rytmu serca jest związana ze znamiennie wyższymi 
wartościami ciśnienia tętniczego5. Tachykardia i związa-
na z nią mniejsza zmienność rytmu zatokowego są nie-
zależnymi czynnikami rozwoju nadciśnienia tętniczego 
de novo u osób zdrowych oraz utrwalenia nadciśnienia 
tętniczego u osób z ciśnieniem wysokim prawidłowym. 
Badania epidemiologiczne wskazują, że im szybsza czę-
stość rytmu serca tym większe ryzyko rozwoju powi-
kłań sercowo-naczyniowych nadciśnienia tętniczego3,4. 
Chorzy z tachykardią nie tylko charakteryzują się wyj-
ściowo większą sztywnością naczyń, ale również są 
najbardziej narażeni na progresję zmian naczyniowych 
pomimo terapii hipotensyjnej. Tachykardia jest niezależ-
nym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej. Przyspie-
szenie częstości rytmu serca o 10 uderzeń/minutę wią-
że się ze wzrostem śmiertelności sercowo-naczyniowej 
o 14%, a śmiertelności całkowitej aż o 20%3. Aktywacja
adrenergiczna może także prowadzić do wystąpienia 
zaburzeń rytmu oraz zwiększać ryzyko nagłej śmierci 
sercowej. Istnieje szereg dowodów wskazujących na to, 
że regionalne uwalnianie katecholamin jest zwiększone 
u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu. 
Należy podkreślić, że nie tylko wyjściowa częstości ryt-
mu serca, ale również jej zmiany mają znaczenie pro-
gnostyczne. Najnowsze badania populacyjne wskazują, 
że zwolnienie rytmu serca w trakcie trzyletniej obserwa-
cji wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zdarzeń serco-
wo-naczyniowych6. 



Mechanizmy odpowiedzialne za związek 
tachykardii ze wzrostem ryzyka sercowo-
naczyniowego

Istnieje szereg mechanizmów, za pomocą których nad-
mierna aktywność adrenergiczna manifestująca się 
tachykardią może predysponować do wystąpienia in-
cydentów sercowo-naczyniowych u chorych z nadciśnie-
niem tętniczym7. 
Układ współczulny poprzez receptory zlokalizowane 
w aparacie przykłębuszkowym, zwiększa sekrecję reni-
ny, a w konsekwencji aktywność układu renina-angio-
tensyna-aldosteron. Wzrost stężenia angiotensyny II 
może prowadzić do dalszego wzrostu oporu obwodowe-
go. Zależność między układem renina-angiotensyna-al-
dosteron i układem współczulnym można określić jako 
dodatnie sprzężenie zwrotne8. Z jednej strony układ 
współczulny zwiększa aktywność układu renina-angio-
tensyna-aldosteron. Z drugiej strony angiotensyna II 
pobudza ośrodki adrenergiczne oraz ułatwia przewod-
nictwo w zwojach współczulnych (wzrost syntezy i uwal-
niania noradrenaliny, hamowanie jej wychwytu zwrot-
nego). 
Aktywacja układu współczulnego może być odpowie-
dzialna za przerost mięśnia sercowego i przebudowę 
ściany naczyń8. Układ współczulny wpływa również na 
naczynia postkapilarne, żyły i płytki krwi. Zmniejsze-
nie objętości osocza, wzrost hematokrytu i zwiększenie 
agregacji płytek może przyczyniać się do wystąpienia 
zakrzepicy tętnic wieńcowych i rozwoju zawału mięśnia 
sercowego8.
Najnowsze europejskie zalecenia dotyczące nadciśnie-
nia tętniczego z 2018 r. po raz pierwszy umieściły przy-
spieszoną częstość rytmu serca jako niezależny czynniki 
ryzyka sercowo-naczyniowego, który musi być uwzględ-
niony przy stratyfikacji ryzyka i podejmowaniu decyzji 
terapeutycznych9.
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