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Przyczyny aktywacji współczulnej

Mechanizmy prowadzące do zwiększenia aktywności 
współczulnej w nadciśnieniu tętniczym można podzie-
lić na dwie grupy. Po pierwsze zwiększenie aktywności 
adrenergicznej może wynikać z upośledzenia funkcji 
mechanizmów regulacyjnych, takich jak barorecepto-
ry tętnicze czy też chemoreceptory. Druga koncepcja, 
budząca olbrzymie zainteresowanie w ostatnich latach, 
zakłada, iż u podłoża aktywacji adrenergicznej leży pier-
wotny wzrost aktywności układu współczulnego w obrę-
bie ośrodkowego układu nerwowego. 
Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na znacze-
nie czynników emocjonalnych i stresu w rozwoju nadci-
śnienia tętniczego1. Układ współczulny może być zatem 
ogniwem łączącym stres psychiczny ze wzrostem ryzyka 
sercowo-naczyniowego. Wprowadzenie funkcjonalnego 
rezonansu magnetycznego (fMRI) otworzyło nowe moż-
liwości oceny roli centralnego układu w etiopatogene-
zie chorób układu krążenia. Badania naszego ośrodka2 

wykazały, że chorzy z nadciśnieniem – w porównaniu 
z grupą kontrolną – angażują dodatkowe obszary mó-
zgowe także w odpowiedzi na relatywnie proste zadania. 
Postulat ten jest zgodny z teorią3 zakładającą, że u cho-
rych z nadciśnieniem dochodzi do zmian funkcjonalnych 
w mózgowiu przy jednoczesnym braku istotnych różnic 
dotyczących zmian strukturalnych w mózgowiu. Suge-
ruje to, że nadciśnienie wiąże się z pobudzeniem no-
wych połączeń synaptycznych i plastyczności mózgowia, 
co może prowadzić do aktywacji współczulnej, a w kon-
sekwencji do niekorzystnych zmian w układzie sercowo-
-naczyniowym. 

Aspekty diagnostyczne

Do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku większość 
podręczników za kryterium upoważniające do rozpozna-
nia tachykardii uznawała częstość rytmu serca powyżej 
100 uderzeń/min. Badania ostatnich dwóch dekad wska-
zały, że wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego obserwo-
wany jest już powyżej 80 uderzeń/min. Takie kryterium 
zostało przyjęte w stanowisku ekspertów Europejskiego 

Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2016 r. Najnow-
sze europejskie zalecenia dotyczące nadciśnienia tętni-
czego z 2018 r. po raz pierwszy umieściły przyspieszoną 
częstość rytmu serca jako niezależny czynniki ryzyka 
sercowo-naczyniowego, który musi być uwzględniony 
przy stratyfikacji ryzyka i podejmowaniu decyzji tera-
peutycznych4. 

Aspekty terapeutyczne

Leczenie nadciśnienia, zarówno metodami niefarmako-
logicznymi jak i farmakologicznymi, może modyfikować 
aktywność układu współczulnego. Wśród metod niefar-
makologicznych, które prowadzą do zmniejszenia akty-
wacji adrenergicznej należy wymienić regularny wysiłek 
fizyczny i redukcję masy ciała. 
Beta-adrenolityki są najważniejszą klasą leków hamują-
cych aktywność układu współczulnego. Ich stosowanie 
jest szczególnie rekomendowane w przypadku nadci-
śnienia współistniejącym z chorobą wieńcową, przeby-
tym zawałem mięśnia sercowego, migotaniem przed-
sionków, innymi zaburzeniami rytmu lub tętniakiem 
aorty. 
Podkreśla się ich przydatność także w przypadku niepo-
wikłanego nadciśnienia tętniczego5, zwłaszcza u chorych 
z objawami krążenia hiperkinetycznego i tachykardii6 

(Tabela). 

Praktyczne wskazówki w postępowaniu z cho-
rym z podwyższoną spoczynkową akcją serca

• Zapisywanie akcji serca przy okazji domowych
pomiarów ciśnienia tętniczego

• Analiza akcji serca przy okazji całodobowego
monitorowania ciśnienia tętniczego

• Diagnostyka wtórnych przyczyn tachykardii

• Prozdrowotna modyfikacja trybu życia
- aktywność fizyczna
- zarzucenie nałogu palenia
- unikanie zbyt dużych ilości alkoholu i kawy

• Redukcja masy ciała

• Zastosowanie selektywnego ß1-adrenolityku



Znaczenie beta-adrenolityków w terapii nadciśnienia 
tętniczego jako leków pierwszego rzutu zostało podkre-
ślone w najnowszych europejskich zaleceniach z 2018 
roku4.

Podsumowanie

Układ współczulny jest podstawowym mechanizmem 
regulacji układu krążenia; jego aktywacja może rów-
nież może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętnicze-
go i powikłań sercowo-naczyniowych. Ocena częstości 
rytmu serca, umożliwiająca pośrednią ocenę aktywności 
układu współczulnego, jest obowiązkowym badaniem 
w diagnostyce nadciśnienia tętniczego. To proste bada-
nie może zidentyfikować chorych zwiększonego ryzy-
ka sercowo-naczyniowego oraz ułatwić podjęcie racjo-
nalnej decyzji terapeutycznej. Zgodnie z najnowszymi 
zaleceniami z 2018 roku selektywne beta-adrenolityki 
pozostają kluczową grupą leków stosowanych w terapii 
nadciśnienia tętniczego.
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