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Psychofyziologické súvislosti

● HRV modalita prináša okrem tesnej súvislosti medzi 
dýchaním a srdcovou akciou aj súvislosť medzi 
srdcovou akciou a mozgovými reguláciami

● Komunikácia srdca s mozgom cez nervový aj 
hormonálny systém má rozsiahly vplyv na mozgové
funkcie a fyziologické deje v organizme

● Ukazuje sa, že nespracovaný stres, dysadaptívne 
emocionálne tenzie pochádzajúce z rôznych 
konfliktov sú rovnako významné ako fyziologické
ukazovatele kardiovaskulárneho systému



● Srdcová aktivita vykazuje silné korelácie k citom, 
stresu, kognitívnej a emočnej záťaži, motivačnej 
úrovni, osobnostným a sociálnym faktorom

● HRV miery sú ukazovateľmi autonómnej rovnováhy 
a majú prediktívnu hodnotu

● 75% návštev lekára súvisí so stresom a príbuznými 
poruchami

● Hess (1954) – trofotropia, ergotropia – na základe 
vonkajšej stimulácie thalamu a hypothalamu 

● Gelhorn (1967) – ladenie nervového systému
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● Viacerí autori sa domnievajú, že BF stimulácia môže 
vyvolať analogické účinky aké vyvolal Hess 
vonkajšou stimuláciou

● Prevaha ergotropie – tendencie k vyššej senzorickej 
ostrosti, zameranosť na vonkajšie dianie, motorická
akcia, sympatikus - môže viesť k srdcovým 
arytmiám, esenciálnej hypertenzii

● Prevaha trofotropie – zameranosť dovnútra, nižšia 
senzorická ostrosť a motorická pohotovosť, posun 
smerom k vegetatatívnym funkciám, parasympatikus 
– prevaha môže vyvolať kolitídu, hypotenziu
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● Ergotropné a tropotrofné posuny sú vzájomne 
inhibičné- aby sme zvýšili hodnoty jedného 
systému, musíme inhibovať fungovanie opačného 
systému

● Biofeedback HRV (RSA) pracuje s koherenciou 
medzi dýchaním a variabilitou srdcovej frekvencie 
tak, že priamo navodzuje rovnovážne stavy medzi 
parasympatikom a sympatikom (in Krivulka, uč. 
text 2003)
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Praktické aplikácie HRV analýzy 
Baievsky, et. al., 1996

● Sledovanie autonómnej regulácie srdcového 
rytmu u prakticky zdravých ľudí

● Poznávanie vegetatívnej regulácie srdcového 
rytmu u pacientov s rôznymi ochoreniami, 
vrátane neuropsychických

● Poznanie funkčného stavu organizmu
● Diagnostika vegetatívnej regulácie (vago- , 

normo-, sympatikotonia)
● Zistenie efektivity liečebne- preventívnych 

intervencií



● Zisťovanie úrovne stresu, odstupňovanie 
extrémnych vplyvov na organizmus

● Prognóza funkčnosti stavu (stability organizmu) pri 
profesionálnom výbere

● Poznanie vegetatívnych regulácií vo vývoji detí a 
dospievajúcich

● Použitie v klinicko-psychologickom výskume
● Primárna prevencia
● Poznávanie energetických stavov tesne súvisiacich 

s metabolickými, biochemickými a hormonálnymi 
neurodynam. procesmi

Praktické aplikácie HRV analýzy



Terapeutické  indikácie  BTRF
● Úzkostné poruchy
● Panika
● Somatizujúce 

poruchy
● Stresové poruchy
● Hypertenzia
● Astma
● ADD, ADHD
● Colon iritabile, 

somatoformné
poruchy

● Fibromyalgie
● Chron. únavový sy.

● Primárna, 
sekundárna a 
terciálna prevencia  
kardiovaskulárnych  
ochorení

● Behaviorálne 
syndrómy spojené s 
fyziologickými 
poruchami a 
somatickými faktormi
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Panická porucha v BTRF



● Kľudová krivka 
pacientky s panickou 
poruchou krátko 
pred záchvatom 
úzkosti

● Krivka snímaná v 
stave úzkostného 
paroxyzmu



● Prvý téning 
pacientky asi 1 
hodinu po záchvate

● Kľudová krivka tej 
istej pacientky o 
týždeň neskôr



● Desiaty- posledný 
tréning

● Kontrolný tréning o 
mesiac



● Kontrolná kľudová krivka po 2 mesiacoch
● Vývojový diagram



Chronická bolesť v BTRF



● Kľudová
krivka 
pacientky s 
chronickou 
bolesťou

● Krivka pri 
kognitívnej 
záťaži



● Jej prvý tréning po edukácii s využitím 
skúsenosti z predchádzajúceho dlhodobého 
nácviku Jakobsonovej progresívnej a jej 
aplikačných foriem

● Posledný, desiaty tréning



● Kontrolna kľudová
krivka o 3 mesiace

● Kontrolná záťažová
krivka o 3 mesiace



● Kontrolný tréning o 3 mesiace



Úzkostne- depr. porucha, sklon k 
panike, únavový syndróm



Kľudová krivka

Záťažová krivka



● Prvý tréning –
tachogram

● HRV 
spektrum



● Desiaty 
tréning –
tachogram

● HRV krivka



● Vývojový diagram



Depresívny pacient so zložkou 
posttraumatického stresu, ľahký 
organický psychosyndróm po úraze

(jeho špecifikum: hlboko veriaci)



● Kľudová krivka

● Kognitívna zá ťaž



● Prvý tréning po edukácii 
k dýchaniu

● Druhý tréning po 
edukácii komplexnej: 
„Rezonančnú frekvenciu 
môžete dosiahnúť tromi 
spôsobmi: dýchanie, 
meditácia, vysielanie 
lásky...Otázka: „Ako ste 
to robili?“ Odpoveď: 
„Vrúcne som sa modlil“.



BTRF v komplikovanom 
partnerskom vzťahu

ona: Panická porucha, bipolárna 
afektívna porucha, obsesie, ruminácie

on: ADD od detstva, sex. problémy –
eiaculatio praecox



● Kľudová krivka 
pacientky

● Kľudová krivka 
pacienta



● Výsledky v Grissovom dotazníku sexuálnej 
spokojnosti



● 10. tréning pacientky

10. tréning pacienta



● Kontrolné výsledky v 
Grissovom dotazníku 
sexuálnej spokojnosti 
3 mesiace po 
ukon čení BTRF 
obidvoch partnerov -
porovnanie



Prognóza funkčnosti stavu pri 
profesionálnom výbere



● Profilové výsledky uchádzačky č.1 
podľa psychodiagnostických testov



● Kľudová HRV krivka uchádza čky č. 1
● HRV krivka uchádza čky č. 1 pri kognitívnej zá ťaži



● Profilové výsledky uchádza čky č. 2 pod ľa 
psychodiagnostických testov



● Kľudová HRV krivka uchádzačky č. 2



● Prvý tréning uchádzačky č. 2



● Posledný tréning uchádzačky č. 2



● Profilové výsledky uchádzačky č.2 po 10 BTRF, 15 
psychoterapeutických sedeniach, psychiatrická
liečba nízkymi dávkami SSRI. Dg. F45.3 
Somatoformná porucha. Podiel postraumatického 
stresu.



● Porovnanie profilových výsledkov uchádzačky č.2



Koniec prezentácie


