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autonomicznych u chorych z istotną dysfunkcją skurczową 
lewej komory serca w wieku 75 lat i starszych
Characteristics of clinical, electrocardiographic, 
echocardiographic and autonomic parameters in patients 
with significant left ventricular systolic dysfunction aged 
75 years and older 
 
Damian Kaufmann, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Katarzyna Rozwadowska, 
Małgorzata Dobrowolska, Agnieszka Niemirycz-Makurat, Małgorzata Szwoch, 
Grzegorz Raczak
II Katedra i Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Pomimo rozległej wiedzy na temat chorych z  istotną dysfunkcją skurczową lewej komory serca 
(LVEF ≤ 40%), niewiele danych dotyczy pacjentów w wieku ≥ 75 lat. Cel pracy. Próba porównania znanych i pro-
stych parametrów u chorych z LVEF ≤ 40% w wieku ≥ 75 rż. do młodszych. Materiały i metody. U 158 kolejnych 
pacjentów z LVEF ≤ 40% dokonano analizy parametrów klinicznych, oceniono parametry elektrokardiograficzne 
(w tym mikrowoltową naprzemienność załamka T [MTWA]), echokardiograficzne oraz stosowaną farmakoterapię. 
Dodatkowo u każdego pacjenta dokonano analizy parametrów autonomicznego układu nerwowego (zmienność 
rytmu zatokowego serca [HRV] i wrażliwość odruchu z baroreceptorów tętniczych [BRS]). Wyniki. U osób ≥ 75 r.ż. 
częściej występowała choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy zaawansowana choroba nerek. Osoby 
starsze częściej stosowały statyny w terapii przewlekłej. Uzyskano istotne różnice w zakresie wymiarów i objęto-
ści lewej komory serca, jak również w częstości występowania objawów niewydolności lewokomorowej i stopnia 
zaawansowania niewydolności serca w skali NYHA. U osób starszych prawie dwukrotnie częściej stwierdzano 
wynik nieokreślony MTWA. Parametry analizy częstotliwościowej HRV (LFnu i LF/HF) były znamiennie niższe. 
Wnioski. Chorzy w wieku ≥ 75 roku życia z istotną dysfunkcją skurczową lewej komory serca różnią się od osób 
młodszych szeregiem parametrów klinicznych, elektrokardiograficznych, echokardiograficznych oraz autonomicz-
nych. Wskazuje to na konieczność dalszych badań w tej grupie chorych, które pozwoliłyby na określenie wartości 
prognostycznej stwierdzonych zmian.  Geriatria 2016; 10: 69-77.
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Abstract

Background. Despite an extensive knowledge of patients with significant left ventricular systolic dysfunction 
scientific research focusing on patients aged ≥ 75 years has been scarce. The aim of the study was to compare 
well-known and simple clinical parameters between patients with LVEF ≤ 40% aged ≥ 75 years and younger. 
Material and methods. In 158 patients with LVEF ≤ 40% various clinical parameters were analyzed including 
electrocardiography (together with microvolt T-wave alternans test), echocardiography, as well as pharmacothe-
rapy. Additionally in each patient autonomic nervous system parameters such as Heart Rate Variability (HRV) 
and Baroreflex Sensitivity (BRS) were assessed. Results. In patients ≥ 75 years old coronary artery disease, hyper-
tension, diabetes and chronic renal failure were more common. In the elderly the long term use of statins was also 
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more prevalent. Significant differences in dimensions and volume of left ventricle, incidence of left ventricular 
heart failure and severity of heart failure according to NYHA were obtained. In the elderly the indeterminate 
MTWA result was found almost twice as likely. The parameters of frequency analysis of HRV (LFnu, LF/HF) were 
significantly lower. Conclusions. Patients ≥ 75 years of age with a significant left ventricular systolic dysfunction 
are different from younger people a number of clinical, electrocardiographic, echocardiographic and autonomic 
parameters. This indicates the need for further research in this group of patients, which would allow to determine 
the prognostic value of the identified changes. Geriatria 2016; 10: 69-77.
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