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Pretrvávanie efektu HRV biofeedbacku v rámci komplexnej 

kardiorehabilitácie u pacientov s ICHS s časovým odstupom šiestich 

mesiacov 

 

Monika GUĽAŠOVÁ 

 

Teoretické východiská 

Vo výskume sme vychádzali z publikovaných príspevkov sledujúcich vzťah ICHS k  

afektivite pacienta. 

Úzkosť sa zdá byť spojená s abnormálnou autonómnou kontrolou srdcového svalu, ktorá 

môže indikovať zvýšené riziko smrtiacich ventrikulárnych arytmií “ (Kubzansky, Kawachi, 

Weiss, 1999).   Je považovaná za faktor, uplatňujúci sa pri upevnení chronicity choroby, alebo 

pri zhoršení stavu. Úspešná obrana proti úzkosti dáva pacientovi po IM nádej na ľahší priebeh 

ochorenia (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Hagman (1987 in Hemingway, Marmot, 1999) 

preukázal, že je silným prediktorom samotnej anginy pectoris. Tento efekt je špecificky 

najsilnejší pre súvis fóbickej úzkosti a úmrtia následkom ICHS. K obdobnému výsledku 

dospel aj Kawachi (1995), ktorý  zistil, že fóbická  úzkosť trojnásobne zvyšuje riziko smrti 

spôsobenej ICHS a IM. U jedincov s úzkostnou poruchou bola zistená aj znížená variabilita 

srdcovej frekvencie, čo poukazuje na patologickú zmenu v srdcovom autonómnom tonuse“ 

(Kawachi a kol., 1995). Sloanova prospektívna štúdia ukázala, že anxieta predikuje rozvoj 

KVO (Sloan et al., 2005) a obavy sú dôležitým komponentom úzkosti a sú zvýšeným rizikom 

pre KVO (Kubzansky et al., 1997, podľa Brandt, Chesney, Israel, Sheridan et al., 2001). 

K retrospektívnym štúdiám, ktoré našli významný vzťah medzi anxietou a už prežitým 

ochorením, možno zaradiť práce Rimeho, Bonamiho et al. (1979), Mertensa, Seghersa (1974), 

Geddesa (1982) a Ruisela (1982) (podľa Skorodenský, 1991).  

Slovenskí autori uvádzajú až  45% koincidenciu depresie a ICHS (Takáč, Skorodenský, 

Vereb, 2002). V celom rade štúdií bolo preukázané, že depresia je rizikový faktor pre rozvoj 

KVO. Toto tvrdenie má však i opačnú platnosť: KVO je rizikovým faktorom pre rozvoj 

depresie (Carney, Freeland, Sheline a kol., 1997, Shekella a Ostfelda (podľa  Falger, 1983). 

Približne polovica pacientov po IM, ktorí trpia depresiou, trpela depresiou pred začiatkom 

kardiovaskulárneho ochorenia a existujú dôkazy naznačujúce, že depresia je rizikovým 

faktorom pre prvý infarkt  (Sesso et al., 1998, podľa  Brandt, Chesney, Israel, Sheridan et al., 

2000, Penninx, 2001, Frasure – Smith et al., 2006). V snahe lepšie porozumieť 
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fyziologickému vzťahu medzi depresiou a KVO, Carney a kol. (1995) popísal zvýšenú 

činnosť sympatikového nervového systému ako možného fyziologického mechanizmu medzi 

psychopatológiou a srdcovým ochorením (Carney a kol., 1995, podľa Allan, Scheidt, 1998). 

Práve znížená variabilita srdcovej frekvencie môže sprostredkovávať zhubný efekt depresie 

na prognózu pacientov po IM  (Sheps, Sheffield,  2001, Nemeroff, Musselman, Evans 1998, 

Carney a kol., 1995, podľa Allan, Scheidt, 1998 ). Psychologické rizikové faktory, ako úzkosť 

a depresia, sú vo vzťahu ku zvýšenej aktivite SNS a zníženej aktivite PNS (Carney a kol., 

1995, podľa Allan, Scheidt, 1998; Nemeroff, Musselman, Evans 1998; Kawachi, Sparrow, 

Vokonas, Weiss, 1995). „ Práve znížená variabilita srdcovej frekvencie môže 

sprostredkovávať zhubný efekt depresie na prognózu pacientov po IM “  (Sheps, Sheffield,  

2001). Pacienti s KVO majú zníženú celkovú variabilitu srdcovej frekvencie, ktorá je 

asociovaná so zvýšeným rizikom kardiálnej príhody a mortality u pacientov s ICHS (Huikuri, 

Makikallio, 2001, Colhoun a kol., 2001, Dekker a kol, 2000).  

Sloan a kol. (1999) demonštroval na základe svojich výskumov, že hostilita bola inverzne 

asociovaná s variabilitou srdcovej frekvencie. „ U jedincov s A – typom správania je zvýšená 

činnosť sympatikového nervového systému a znížená činnosť pasympatika, u jedincov s B – 

typom správania je to naopak“ (Fioranelli a kol., 1999). Williams a spolupracovníci (1982) 

pozorovali u osôb typu A v časovom strese alebo pri konflikte s inou osobou zvýšenú 

sekréciu nielen adrenalínu, ale tiež noradrenalínu – hormónu sympatikového nervového 

systému (podľa Friedman, 1996). 

Epstein a Perkins (in Křivohlavý, 2002) sa v tejto súvislosti pokúsili načrtnúť model vzťahu 

medzi rizikovým správaním, stresom a kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Seeman a Syme (1987) preukázali pozitívny vplyv inštrumentálnej sociálnej siete. Gentry 

a Kobasa (1984) zistili, že pri chronickom strese má sociálna opora silný vplyv na zdravie. 

V rámci modelu sociálnej opory ako prostriedku na tlmenie stresu Kaplan a kol. (1996) zistili, 

že tí, ktorí sú sociálne izolovaní sú vystavení vyššiemu riziku rozvoja ICHS. Inverzný vzťah 

sociálnej opory a depresie bol predmetom výskumu v ENRICHD Study vedenej Berkmanom 

(2001), ktorá  potvrdila prítomnosť depresie v 39%, nízkej sociálnej opory v 26%, pričom 

koexistovali v 34% ICHS (in Kosťová, 2006). Alameda Country Study tiež potvrdila 

signifikantný vzťah medzi sociálnou sieťou a ICHS (Skorodenský, 1991, Ruberman, 1984, 

podľa Berkmana a kol., 2001). Popisuje viac ako štvornásobný nárast mortality po IM 

u mužov s kvantitatívne nízkou úrovňou sociálnej siete.  
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V integratívnom prístupe vnímame kvalitu života ako subjektívny konštrukt, ktorý reflektuje 

sumár jednotlivých osobnostných, emocionálnych a sociálnych faktorov jedinca do 

pozitívneho alebo menej pozitívneho hodnotenia svojho bytia.  

Všetky vyššie uvedené výstupy vedeckých štúdií do veľkej miery prispeli k v minulosti 

úspešne zrealizovanému experimentálnemu výskumu, ktorým sme preukázali pozitívny efekt 

HRV biofeedacku ako súčasti kardiorehabilitácie pacientov s ICHS. Táto biofeedbacková 

metóda poskytuje informácie o variabilite srdcovej frekvencie (HRV) pomocou jej 

spektrálnych vlastností. Richard Gervitz a Paul Lehrer prvotne rozpracovali variantu, ktorú 

nazvali RSA biofeedback. Explicitne prepojili riadené dýchanie a HRV. Srdcová frekvencia 

sa fyziologicky zvyšuje pri nádychu a klesá pri výdychu, čo je dôsledok autonómnej 

regulácie. Tomuto javu sa hovorí respiračná sínusová arytmia (RSA). Prvýkrát bola popísaná 

v roku 1936 Anrepom, Pascualom a Rosslerom. V súčasnosti sa považuje za súhru dvoch 

zložitých mechanizmov vágovej regulácie. Autori zistili, že pri hyperventilácii je 

parasympatiková kontrola srdcovej frekvencie nahradená sympatikovou. Svoju metódu 

postavili na dôkazoch o protektívnom efekte pomalého riadeného dýchania, ktoré inhibuje 

sympatikus a navodzuje autonómnu vyváženosť. Metóda biofeedback tréningu resonančnej 

frekvencie (BTRF), je najnovším príspevkom v metodológii HRV biofeedbacku. Je to 

štruktúrovaná metóda, ktorej cieľom je dosiahnuť navodenie maximálnej respiračnej 

sínusovej arytmie a udržanie tohto stavu po určitú dobu. Okrem navodenia balansu ANS, 

posilnenia regulačných schopností organizmu (baroreceptorové reflexy) a získania vhľadu 

pacienta, redukuje negatívne prežívanie (anxieta, depresia) prepojením optimálneho dýchania 

s pozitívnymi emóciami. RSA je pri BTRF preponovaná na baroreceptorový rytmus 

s priemerom 0,1 Hz. Táto rezonancia charakteristická pre dýchanie s frekvenciou 6 dychov za 

minútu podporuje homeostatické reflexy, kardiopulmonálne funkcie, relaxáciu svalstva 

a baroreceptorovú senzitivitu. „Ak u klienta dosiahneme túto resonančnú frekvenciu, je 

možné dosiahnuť klinické zlepšenie cieľových symptómov“ (Gevitz,2000; in Schwartz,; 

Andrasik, 2003). 

Samotný HRV biofeedback prebieha v niekoľkých krokoch: psychodiagnostické vyšetrenie, 

pokojový záznam HRV, záznam HRV pri kognitívnej záťaži, edukácia (vysvetlenie princípu 

biofeedbacku, vysvetlenie vplyvu dýchania na srdcovú frekvenci), nácvik pomalého, 

plynulého diafragmatického dýchania s predĺženým expíriom a kontrolou, vysvetlenie vzťahu 

medzi ANS a symptómami pacienta, objektivizácia pacientovej rezonančnej frekvencie, 

tréning rezonančnej frekvencie, domáce tréningy.     
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Ako sme uviedli vyššie, priamy, okamžitý efekt metodiky HRV biofeedbacku sme preukázali 

už v publikovaných štúdiách (Takáč, 2008, Guľašová 2008). V nadväznosti na tieto výsledky 

sme sa zamerali na overenie pretrvávania efektu HRV biofeedbacku po časovom odstupe 

šiestich mesiacov. 

Cieľom výskumu je verifikovať vzťah medzi absolvovaním HRV biofeedbacku a zlepšenou 

kvalitou života u pacientov s ICHS po časovom odstupe. Zamerali sme sa na prežívanie 

časovej tiesne a nezameranej hostility, úzkosti, depresie, vnímanie kvality života asociovanej 

so zdravím u ktorých sme predpokladali zlepšenie v dôsledku pretrvávajúceho efektu HRV 

biofeedbacku.   

 

Metóda 

Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvorilo 26 pacientov s diagnostikovanou ICHS, ktorí vyjadrili súhlas so 

svojou účasťou na výskume, absolvovaním HRV biofeedbacku a následným domácim 

nácvikom o dobu 6 mesiacov. V priebehu tohto obdobia nedošlo u týchto pacientov 

k zhoršeniu zdravotného stavu, ani zmene farmakoterapie. V súbore bolo 19 mužov a 7žien, 

pričom priemerný vek bol 60,69 (SD 7,01). IM bol diagnostikovaný u 20 pacientov, iná forma 

ICHS u 6 z nich. Len 11 pacientov ešte pracovalo, 15 poberalo starobný alebo invalidný 

dôchodok. Piati pacienti mali vysokoškolské vzdelanie, 21 absolvovalo strednú školu. 

Pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ICHS v rodine) bol u 13 pacientov. Nízku fyzickú 

aktivitu vykazovalo 15 pacientov a 11 udali fajčenie teraz alebo v minulosti. 

Nástroje  

HRV biofeedback, metodika Freeze Framer pracuje na princípoch HRV biofeedbacku 

popísaných vyššie. 

Video – klinická skúška (VCE) (Friedman, M., Ghandour, G., 1993) 

VCE umožňuje diagnostiku dvoch základných komponentov   A typu –  časovej tiesne 

a nezameranej hostility. Každá z nich je bodovaná na základe odpovedí vyšetrovanej osoby na 

7 otázok. Examinátor počas vyšetrenia hodnotí  skúmanú osobu podľa 12 psychomotorických 

príznakov pre časovú tieseň  a  7 psychomotorických príznakov pre nezameranú hostilitu. 

Komponent časovej tiesne je takmer tak spoľahlivý ako celkové VCE skóre a tvorí jeho tri 

štvrtiny. Autori udávajú 98% úspešnosť pri diagnostike A - typu u pacientov po IM a 93% 

úspešnosť pri diagnostike klinicky zdravých pacientov, u ktorých sa prejavilo 

kardiovaskulárne ochorenie neskôr. U nás zatiaľ VCE nebola štandardizovaná. Hodnota 

priemernej internej konzistencie získaná  Cronbachovou alfou bola na hladine významnosti p. 
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0,01 0,62 pri prvom administrovaní a 0,68 pri opakovanom administrovaní. Hodnota 

retestovej reliability vyjadrená korelačným koeficientom bola na hladine významnosti p. 0,01 

pre nezameranú hostilitu  0,829 a pre časovú tieseň 0,813.         

Zungov dotazník miery depresie (Zung's Self – Rating Depression Scale) 

Ide o sebaposudzovaciu škálu na diagnostiku depresívnych symptómov, ktorá obsahuje 20 

položiek. Každá položka odráža určitý charakteristický rys depresie. Pacient je inštruovaný, 

aby vo formulári pri každej položke vyznačil ten stupeň, ktorý najlepšie zodpovedá stavu, aký 

prežíval počas uplynulých niekoľkých týždňov na 4 - bodovej škále (nikdy alebo zriedka, 

niekedy, dosť často, veľmi často alebo stále). Výsledné hrubé skóre sa prevedie na SDS index 

merajúci stupeň depresie v kategóriách:bez známok depresie (menej ako 50), známky miernej 

depresie (50 – 59), stredne silná depresia (60 – 69), ťažká depresia (70 a viac). Škála dosiaľ 

nebola štandardizovaná na slovenskej populácii. Hodnota priemernej internej konzistencie 

získaná  Cronbachovou alfou na hladine významnosti p. 0,01 bola 0,654 pri prvom 

administrovaní a 0,712 pri opakovanom administrovaní. Hodnota retestovej reliability 

vyjadrená korelačným koeficientom na hladine významnosti p. 0,01 bola  0,732. 

Beckov dotazník miery úzkosti (Beck Inventory Test) 

Je to autoposudzovacia metodika štandardne používaná na diagnostiku príznakov úzkosti. 

Tvorí ho 21 položiek definujúcich najčastejšie príznaky úzkosti. Vyšetrovaná osoba má 

vyznačiť intenzitu príznakov v priebehu posledného týždňa na 4 - bodovej škále (vôbec, 

mierne, stredne silne, silne). Získané hrubé skóre umožňuje zadefinovať mieru úzkosti: bez 

známok úzkosti (0 – 5), mierna úzkosť (5 – 15), stredne ťažká úzkosť (16 – 25), závažná 

úzkosť (26 a viac). Hodnota priemernej internej konzistencie získaná  Cronbachovou alfou na 

hladine významnosti p. 0,01 bola 0,689 pri prvom administrovaní a 0,712 pri opakovanom 

administrovaní. Hodnota retestovej reliability vyjadrená korelačným koeficientom na hladine 

významnosti p. 0,01 bola  0,799. 

Dotazník kvality života SF 36 

Obsahuje 36 otázok zameraných časovo na obdobie posledných štyroch týždňov. Otázky sú 

rozdelené do 8 dimenzií a jednej samostatnej položky. Pre každú dimenziu sa dá určiť T – 

skóre v intervale 0 – 100, ktoré vyjadruje danú zložku zdravia a ovplyvnenia bežných aktivít 

pacienta. Dimenzie sú oficiálne pomenované ako:  objektívne fyzické funkcie (PF) – Physical 

Functioning, sociálne funkcie (SF) – Social Functioning, obmedzenia vo fyzických rolách 

(RP) – Role - Physical, obmedzenia v emocionálnych rolách (RE) – Role – Emotional, 

zvládanie emócií a subjektívna pohoda (MH) – Mental Health, vitalita (VT) – Vitality, bolesť 

(BP) – Body Pain, subjektívne hodnotenie zdravia (GH) – General Health Perception, 
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vnímaná zdravotná zmena (CH) – Change in Health. Okrem základných dimenzií dotazník 

umožňuje hodnotenie aj sumárnych dimenzií: vnímané fyzické zdravie (SPH) – Summary 

Physical Health, vnímané psychické zdravie (SMH) – Summary Mental Health, vnímaný 

zdravotný stav (PHS) – Perceived Health Status. Pre potreby výskumu sme využili len 

celkové hrubé skóre dotazníka ako ukazovateľa kvality života pacienta a jej zmeny. Hodnota 

priemernej internej konzistencie získaná  Cronbachovou alfou na hladine významnosti p. 0,01 

bola 0,543 pri prvom administrovaní a 0,547 pri opakovanom administrovaní. Hodnota 

retestovej reliability vyjadrená korelačným koeficientom na hladine významnosti p. 0,01 bola  

0,678.  

Škála vnímaného stresu (Perceived Stress Scale) 

Škála vytvorená Sheldonom Cohenom „je najčastejšie používaný psychologický nástroj pre 

hodnotenie vnímania stresu v USA“ (Cohen, 1994). Tvorí ju 10 položiek zameraných na 

vnímanie, prežívanie a zvládanie neočakávaných a nezvládnuteľných  situácií, ktoré sa udiali 

v priebehu posledného mesiaca. Vyšetrovaná osoba na 5 – bodovej  škále (0 - nikdy až 4 

veľmi často) vyznačí najprijateľnejšiu odpoveď na sformulované tvrdenia. Normy pre 

slovenskú populáciu nie sú k dispozícii, no pre potreby nášho výskumu sme zvolili tento 

dotazník z dôvodu jeho nenáročnej administrácie i vyhodnotenia. Pre potreby výskumu sme 

využili len celkové hrubé skóre dotazníka.  Hodnota priemernej internej konzistencie získaná  

Cronbachovou alfou na hladine významnosti p. 0,01 bola 0,721 pri prvom administrovaní a 

0,702 pri opakovanom administrovaní. Hodnota retestovej reliability vyjadrená korelačným 

koeficientom na hladine významnosti p. 0,01 bola 0,746.  

Berlínska škála sociálnej opory (BSSS, Berlin Social Support Scale) 

Nástroj je tvorený sériou 32 tvrdení, na ktoré vyšetrovaná osoba odpovedá na 4 – bodovej 

škále (1 – vôbec nesúhlasím až 4 – úplne súhlasím) v súlade s vyjadrením vlastného súhlasu 

alebo nesúhlasu s konkrétnym tvrdením. Položky tvoria tieto základné škály: vnímaná 

dostupná podpora – emocionálna (4 položky) a inštrumentálna (4 položky), potreba podpory 

(4 položky), hľadanie podpory (5 položiek), aktuálne vnímaná podpora – zameraná na 

reflektovanie správania najbližšej osoby v priebehu posledného týždňa (15 položiek). Pre 

potreby výskumu sme využili len celkové hrubé skóre dotazníka.  Hodnota priemernej 

internej konzistencie získaná  Cronbachovou alfou na hladine významnosti p. 0,01 bola 0,602 

pri prvom administrovaní a 0,613 pri opakovanom administrovaní. Hodnota retestovej 

reliability vyjadrená korelačným koeficientom na hladine významnosti p. 0,01 bola 0,522. 
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Na spracovanie údajov sme použili štatistický program SPSS. Z dôvodu nenormálneho 

rozloženia dát sme okrem deskriptívnej štatistiky zvolili neparametrickú štatistiku, konkrétne 

Vilcoxonov test pre dva závislé výbery (prvé meranie a opakované po 6 mesiacoch). 

 Priebeh výskumu 

Údaje sme získavali od pacientov, ktorí absolvovali HRV biofeedback u rovnakej 

certifikovanej terapeutky a súhlasili s tým, že budú aktívne osvojené zručnosti samostatne 

precvičovať v priebehu 6 mesiacov a následne sa podrobia retestovaniu sledovaných 

premenných. Výskumný súbor sa formoval v priebehu celého roka 2009 a jeho počet je daný 

aj časovou náročnosťou pilotnej štúdie. Podmienkou bol súhlas pacientov stanovená diagnóza 

ICHS, absencia zmeny v zdravotnom stave a farmakoterapii počas obdobia 6 mesiacov 

a bydlisko pacienta v meste Prešov alebo Košice z dôvodu dostupnosti pre terapeutku. 

 

Výsledky   

Predpokladali sme, že po uplynutí 6 mesiacov budú pacienti vykazovať redukované 

prežívanie časovej tiesne a nezameranej hostility. 

 

Tab. č. 1 

Zmeny v prežívaní časovej tiesne a nezameranej hostility zistené Vilcoxonovým testom pre 

dva závislé výbery – pre prvé meranie(ante) a opakované (post) po uplynutí 6 mesiacov. 

 

  ante mean ante SD post mean postSD  z_______   

Časová  

tieseň  130  55,12  80,77  34,17  - 4,133*** 

Nezam. 

hostilita 44,62  25,57  27,31  14,30  - 2,895** 

ante mean: priemer prvého merania 

ante SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru prvého merania 

post mean: priemer opakovaného merania 

post SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru opakovaného merania 

hladina významnosti: *p < 0,05; **p < 0,01;***p < 0,001 

 

Predpoklad, že HRV biofeedback môže redukovať prežívanie časovej tiesne a nezameranej 

hostility po časovom odstupe sa na našom výskumnom súbore potvrdil. Metodika efektívne 
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inhibuje hlavné prejavy konštruktu A typu správania, ktorý je považovaný za  rizikový faktor 

ICHS a jej prognózy.   

 

Predpokladali sme, že po uplynutí 6 mesiacov budú pacienti vykazovať redukované 

prežívanie úzkosti. 

Tab. č. 2 

Zmeny v prežívaní úzkosti zistené Vilcoxonovým testom pre dva závislé výbery – pre prvé 

meranie(ante) a opakované (post) po uplynutí 6 mesiacov. 

  Ante mean ante SD post mean postSD  z_______   

Beck HS 8,85  7,31  1,70  1,93  - 4,204*** 

 

ante mean: priemer prvého merania 

ante SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru prvého merania 

post mean: priemer opakovaného merania 

post SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru opakovaného merania 

hladina významnosti: *p < 0,05; **p < 0,01;***p < 0,001 

 

Predpoklad o možnej redukcii prežívania úzkosti u pacientov s ICHS s časovým odstupom po 

absolvovaní HRV biofeedbacku sa preukázal ako oprávnený. Pri tejto premennej došlo 

k významnému ústupu klinickej symptomatológie, čo bolo verifikované na samoposudzovacej 

škále Beckovho dotazníka. 

 

Predpokladali sme, že po uplynutí 6 mesiacov budú pacienti vykazovať redukované 

prežívanie depresie. 

Tab. č. 3 

Zmeny v prežívaní depresie zistené Vilcoxonovým testom pre dva závislé výbery – pre prvé 

meranie(ante) a opakované (post) po uplynutí 6 mesiacov. 

  ante mean ante SD post mean postSD  z_______   

Zung HS 32,19  7,58  25,77  3,29  - 3,332** 

ante mean: priemer prvého merania 

ante SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru prvého merania 

post mean: priemer opakovaného merania 

post SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru opakovaného merania 

hladina významnosti: *p < 0,05; **p < 0,01;***p < 0,001 
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Rovnako výsledky preukázali aj redukciu miery depresie po časovom odstupe 6 mesiacov. 

Depresia spolu s anxietou patria k najzávažnejším a najčastejším symptómom u pacientov 

s ICHS, ktorými sa zaoberá klinická psychológia. Oba môžu vo veľkej miere modifikovať 

úspech kardiorehabilitácie. 

 

Predpokladali sme, že po uplynutí 6 mesiacov budú pacienti vykazovať pozitívne zmeny vo 

vnímanej kvalite života. 

Tab. č. 4 

Zmeny v kvalite života asociovanej so zdravím (SF 36), vnímaní stresu (ŠVS) a sociálnej 

opore (BSSS)  zistené Vilcoxonovým testom pre dva závislé výbery – pre prvé meranie(ante) 

a opakované (post) po uplynutí 6 mesiacov. 

  ante mean ante SD post mean postSD  z_______   

SF 36   103,08  8,93  105,58  5,05  - 1,705 

ŠVS  18,92  3,87  16,23  2,21   - 3,326*** 

BSSS  97,63  13,58  100,09  12,41   - 1,373 

ante mean: priemer prvého merania 

ante SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru prvého merania 

post mean: priemer opakovaného merania 

post SD: štatistická smerodajná odchýlka priemeru opakovaného merania 

hladina významnosti: *p < 0,05; **p < 0,01;***p < 0,001 

 

Preukázal sa pozitívny efekt a redukcia vnímania stresu u pacientov pri opakovanom meraní. 

Významné zmeny v kvalite života asociovanej so zdravím a vnímaní sociálnej opory sa 

neprejavili, no je potešiteľné, že nielen si udržali hodnoty zistené pri prvom meraní, ale 

v minimálnej miere sa dokonca zvýšili. Predpokladáme, že tento výsledok je dôsledkom 

eliminácie pacientov, u ktorých došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, alebo zmene liečby. 

V sledovanom výskumnom súbore pacienti nemali dôvod zachytiť významnú zmenu 

zdravotného stavu a tým odlišne svoje zdravie hodnotiť. Rovnako počas celého priebehu 

štúdie nebol narušený ich bežný životný rytmus, neboli izolovaní od svojich blízkych 

hospitalizáciou a ich vnímanie sociálnej opory s tým významne nezmenilo.  

 

Diskusia 

 Psychosociálnym faktorom sa v etiológii ICHS venuje mimoriadna pozornosť. Ich pôsobenie 

bolo predmetom skúmania mnohých štúdií. LiVicordia poukázala na fakt, že pri rozvoji ICHS 
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môžu psychosociálne faktory zohrávať významnejšiu úlohu ako biologické rizikové faktory 

(Kristenson,2000). Nemôžme však opomenúť, že faktory nepôsobia izolovane, pretože 

„prítomnosť psychosociálnych faktorov môže ovplyvniť aj ostatné klasické rizikové faktory 

ICHS“ (Benninghoven a kol, 2006; Takáč, Pilipčincová, 2006).  

Aj v tejto pilotnej štúdii sa preukázalo, že u pacientov s ICHS je zvýšená miera výskytu 

A typu správania a jej komponentov nezameranej hostility a časovej tiesne. Predpokladali 

sme, že absolvovanie HRV biofeedbacku bude mať nielen okamžitý efekt na redukciu týchto 

zložiek, ale že tento efekt sa preukáže aj po časovom odstupe. Postulovaná hypotéza sa  

potvrdila, pričom nielen že sa hodnoty nezameranej hostility a časovej tiesne po pol roku 

nezvýšili, ale dokonca sa významne redukovali. Toto zistenie poukazuje na benefit nenáročnej 

metodiky aj po časovom odstupe, počas ktorého pacient nie je v priamej interakcii 

s terapeutom.  

Emocionálne faktory, predovšetkým anxieta a depresia sú už dlhé obdobie pod drobnohľadom 

výskumníkov z rôznych odborov. Mnohé štúdie sa jednoznačne zhodujú v tom, že pocity 

depresie a úzkosti koincidujú nielen so vznikom a rozvojom kardiovaskulárneho ochorenia, 

ale majú vplyv i na jeho ďalší priebeh a zohrávajú dôležitú úlohu v prognóze už 

manifestovaného ochorenia  (Allan, Scheidt, 1998; Sheps, Sheffield, 2001; Nemeroff, 

Musselman, Evans, 1998; Grippo, Johnson, 2000; Gorman, Sloan, 2000; Brandt, Chesney, 

Israel, Sheridan et al., 2001). V súlade s poznatkami citovaných výskumov sa nám potvrdilo, 

že pacienti s ICHS vykazujú vyššiu mieru depresie a úzkosti. V sledovanom výskumnom 

súbore došlo v priebehu 6 mesiacov k ďalšej redukcii prežívania anxiety a úzkosti oproti 

prvému meraniu. Aj tu sa preukázal benefit HRV biofeedbacku, ako metodiky, ktorú po jej 

zvládnutí vykonáva pacient sám bez dodatočnej kontroly terapeuta s veľmi dobrým efektom.  

V oblasti kvality života pacientov s ICHS sme sa zamerali na kvalitu života asociovanú so 

zdravím, mieru sociálnej opory a vnímanie stresu. „Zvýšená miera sociálnej opory má 

pozitívny vplyv ako na psychickú pohodu človeka, tak aj na kvalitu jeho života “ (Křivohlavý, 

2001). Vzájomné prepojenie týchto faktorov sa nám čiastočne odrazilo aj vo výsledkoch. 

Zlepšenie sa prejavilo vo všetkých troch parametroch. Štatisticky významné však bolo len 

v miere vnímaného stresu, kde nastala podstatná redukcia oproti prvému meraniu. Aj v tomto 

prípade predpokladáme efekt absolvovaného HRV biofeedbacku a pretrvávanie jeho efektu 

vplyvom domácich nácvikov. Dôvodom, prečo nedošlo k zlepšeniu v kvalite života 

asociovanej so zdravím a vnímaní sociálnej opory môže byť fakt že u pacientov nedošlo 

k zhoršeniu zdravotného stavu ani zmenám v sociálnej sfére, ktoré by ich hodnotenie mohli 
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meniť. Potešujúce je, že ani v týchto premenných nedošlo k zníženiu hodnôt, ale ostali viac – 

menej stále aj po časovom odstupe 6 mesiacov.    

Predložená pilotná štúdia poukazuje na pretrvávanie efektu HRV biofeedbacku pre pacientov 

s ICHS. Časovo ani technicky nenáročná certifikovaná intervencia má veľký potenciál 

významne sa podieľať na efektívnej kardiorehabilitácii pacientov s rôznymi formami ICHS. 

Jej veľkou výhodou je široké uplatnenie a nenáročnosť aplikácie. Pacient ňou získava priamu 

kompetenciu, ktorou modifikuje svoj stav. To vedie k pocitu zvýšenej kontroly nad svojím 

zdravím a necíti sa byť už len pasívnou súčasťou terapie, ale jej priamym aktérom, ktorý sa 

podieľa na jej výsledku. Získaný vhľad je prvkom uľahčujúcim rehabilitáciu a motivuje 

pacienta k aplikácii HRV biofeedbacku aj v domácom prostredí bez kontroly terapeuta. 

Samotná metodika sa po jej úspešnom osvojení stáva efektívnou copingovou stratégiou 

zvládania záťaže, ktorá by potenciálne mohla nepriaznivo ovplyvniť zdravie pacienta.     

   

Záver 

Predložená pilotná štúdia preukazuje pretrvávanie pozitívneho efektu HRV biofeedbacku 

u pacientov s ICHS aj po časovom odstupe 6 mesiacov. Prispieva nielen k ustáleniu, ale 

dokonca redukcií viacerých rizikových faktorov. Konkrétne, potvrdil sa nám predpoklad 

inhibície nezameranej hostility a časovej tiesne, ktoré sú komponentmi A typu správania a sú 

pre pacientov s ICHS charakteristické. Rovnako sme úspešne verifikovali tvrdenie, že po 

časovom odstupe nastane u pacientov redukovanie prežívania anxiety a depresie. Podarilo sa 

nám preukázať, že efekt HRV biofeedbacku inhibuje s časovým odstupom aj vnímanie stresu 

u pacientov s ICHS. V oblasti kvality života asociovanej so zdravím a sociálnej opore 

nenastali síce zlepšenia, ale ani zhoršenia oproti prvému meraniu.  

Prezentované výsledky potvrdzujú pozíciu psychológa ako aktívneho účastníka integrovanej 

starostlivosti o pacienta s ICHS. Rovnako ponúkajú metodiku, ktorá v dôsledku svojej 

nenáročnosti a širokému uplatneniu ako aj stabilite efektu má veľký potenciál využitia 

v psychologickej praxi. 
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