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Érzelemszabályozás és szívritmus-variabilitás

A szívritmus-variabilitás (SZRV) annak orvostudományi felhasználása mellett a pszichológiai  
kutatások területén is egyre nagyobb teret hódít meg. Számos kutatás jelzi ugyanis, hogy 
a mentális betegségek alacsonyabb SZRV-sal járnak együtt, így egyesek szerint a SZRV 
transzdiagnosztikus biomarkernek is tekinthető. Jelen összefoglaló tanulmányban azt a lehe-
tőséget vetjük fel, hogy a SZRV és a pszichopatológiák közötti kapcsolatban az érzelemszabá-
lyozás deficitjei vagy a diszregulált érzelmi állapotok fontos közvetítő tényezők lehetnek. Ennek 
megfelelően sorra vesszük azokat a kérdőíves és kísérletes kutatásokat, amelyek a nyugalmi, 
illetve a fázisos SZRV és az érzelemszabályozás közötti kapcsolat vizsgálatát célozták meg. 
(Neuropsychopharmacol Hung 2018; 20(2): 46–58)
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Szemenyei eSzter1,2, KocSel natália1,2,3, ÖrKényi ágota2 éS KÖKÖnyei gyÖngyi2,3,4

1 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest
2 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest
3 SE-NAP-2 Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem, Budapest
4 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet, Budapest

BEVEZETÉS

Jelen tanulmány elsődleges célja, hogy az autonóm 
(vegetatív) idegrendszeri aktivitás nem-invazív bio-
mar kerének, a szívritmus (vagy szívfrekvencia) varia-
bilitá sának (továbbiakban SZRV) a mentális egészség-
gel, illetve az érzelemszabályozással való kapcsolatát 
bemutassa. 

Az egyes szívdobbanások között eltelt idő nem ál-
landó, hanem a külső és belső környezeti követelmé-
nyeknek megfelelően változik. Ezt az alkalmazkodási 
képességet fejezi ki tulajdonképpen a SZRV, amely 
a szív központi idegrendszer általi szabályozásának 
egyik mutatója (Lane et al., 2009). A SZRV mérésének 
alapja viszonylag egyszerű, hiszen az elektrokardio-
gráfia (továbbiakban EKG) R hullámának felismerését, 
pontosabban az R-csúcsok közötti távolságok (RR-
távolságok) mérését foglalja magába. Az elmúlt évek 
kutatásai alapján ráadásul úgy tűnik (Vanderlei et al., 
2008; Weippert et al., 2010), hogy nemcsak a mérési 
elv egyszerű, de a pontos mérés sem követeli meg fel-
tétlenül bonyolult, költséges eszközök használatát, így 
meglehetősen elterjedt lett a pszichológiai és pszichi-
átriai kutatásokban is. Bár a klinikai diagnosztikában 
ma is leggyakrabban a hagyományos sokcsatornás 
(6 illetve 12) EKG-jel felvételi technikát alkalmazzák 
(hiszen ez teszi lehetővé a legpontosabb EKG-jel szeg-

mentálást (Várady, 2002)), a hosszú, 24 órás klinikai 
méréseknél vagy a kutatásokban már korántsem ez a 
leggyakoribb mérési módszer. A hagyományos EKG-
felvételekhez nagyszámú elektród felhelyezésére van 
szükség, ami 24 órás mérésnél vagy egy pszichológiai 
kísérletnél kényelmetlen és nehezen kivitelezhető, rá-
adásul az elvezetések is elmozdulhatnak (Thayer et al., 
2012). Ezekre a problémákra jó megoldást nyújthat-
nak az elsősorban a klinikumban használt egy vagy 
két jelcsatornás, hordozható holter monitorok, illetve 
a pszichofiziológiai vagy sporttudományi kutatások-
ban alkalmazott, kereskedelmi forgalomban is kapható, 
mellkasra felhelyezhető övek (pl. Firstbeat TeamBelt, 
Suunto t6), és a csuklóra vagy mellkasra rögzíthető szív-
ritmus (továbbiakban SZR) monitorok (pl.: Polar s810i; 
Firstbeat BodyGuard2). Ezek az eszközök nemcsak 
nyugalmi méréseknél, de közepes vagy erős intenzitású 
mozgás során is legalább olyan megbízhatóan mérik az 
RR-távolságokat, mint a hagyományos EKG-monitorok 
(Bogdány et al., 2016; Vanderlei et al., 2008; Várady, 
2002; Weippert et al., 2010).

Érdemes elöljáróban megjegyezni, hogy a SZRV 
mérések időben nagyfokú állandóságot mutatnak.  
A különböző pszichológiai, főként érzelemszabályo-
zással foglalkozó kutatások tanulsága szerint már az 
5-10 perces periódusokban rögzített nyugalmi mérési 
adatok is megbízható – a 24 órás mérésekhez hasonló 
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– becslésekkel képesek szolgálni a SZRV és a vizsgált 
konstruktumok kapcsolatáról (Guijt et al., 2007).

Ismert, hogy a szív kettős beidegzése révén a SZRV 
a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer aktivi-
tását egyaránt tükrözi, bár eltérő mértékben.  A nervus 
vagus ingerlése már 400 msec után a szívfrekvencia 
csökkenését vonja maga után, ugyanakkor a szim-
patikus idegek ingerlése után csak 5 másodperccel 
kezdődik meg a változás, amelyet 20-30 másodperces 
latencia követ. A szimpatikus idegrendszer így a gyors, 
7 másodpercnél rövidebb periódus-idejű, vagyis  
0,15 Hz-nél nagyobb frekvenciájú változásokat már 
nem képes közvetíteni. Ennek megfelelően a 0,04- 
0,15 Hz közötti SZRV-t alacsony, a 0,15-0,40 Hz közé 
eső SZRV-t magas frekvenciájú szívritmus-variabili-
tásnak nevezzük (Grossman et al., 1990; Tory, 2003).  
Ez utóbbit a paraszimpatikus tónus indexének tekintik, 
míg a csökkent nyugalmi magas frekvenciájú SZRV-t 
kapcsolják össze általában a pszichopatológiákkal, 
vagy általánosabban az önszabályozási deficitekkel 
(Beauchaine and Thayer, 2015). A továbbiakban egy-
szerűen SZRV-t említünk, de ez alatt a magas frek-
venciájú SZRV-t értjük. A különböző szintű mérési 
módszerek legfontosabb funkcióit és paramétereit, 
illetve egymáshoz való viszonyukat az 1. táblázatban 
mutatjuk be.

ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK

Az elméleti megközelítések egyik fő gondolata az, 
hogy a SZRV annak mértékét tükrözi, hogy a szer-
vezet mennyire rugalmasan képes alkalmazkodni  

a környezeti kihívásokhoz (Porges, 2007; Porges, 
1995; Thayer & Lane, 2000).

Porges (2007) polivagális elméletében (magya-
rul l. még S. Nagy, 2009 írását) a környezethez való 
alkalmazkodásban a neurocepció folyamatát elemzi, 
amelyet a percepciótól eltérő neurológiai folyamat-
ként ír le. A neurocepció a környezet monitorozásán 
keresztül egyfajta kockázatelemzést jelent, amelynek 
végeredménye arról tájékoztatja a szervezetet, hogy 
a környezet ingerei biztonságosak, veszélyesek vagy 
éppen életet fenyegetőek. Biztonságos környezetben  
a szimpatikus aktiváció, valamint a primitívebb, de-
fenzív limbikus struktúrák gátlás alá kerülnek, lehető-
vé téve a szociális közeledést és a viszcerális állapotok 
normalizálását. Porges (2007) szerint ebben a vagus 
mielinizált rostjai játszanak kulcsszerepet, és vagális 
fékként funkcionálnak. A mielinizált vagus gátolja 
(fékezi) a szimpatikus idegrendszer szívre gyako-
rolt hatását, és tompítja a HPA-tengely aktivitását. 
Stresszhelyzetben azonban ez a vagális fék felszabadul, 
és teret ad a szimpatikus idegrendszeri hatásoknak,  
ennek megfelelően a SZRV csökken. Szívritmusunkat 
nagymértékben befolyásolja a légzés ritmusa, hiszen 
a SZR belégzéskor megnő, kilégzéskor (a periódusidő 
növekedése miatt) csökken. Ezt a kardio-respirátoros 
jelenséget, amely a SZR-sal vagy RR-intervallum fluk-
tuációval jellemezhető, és a be/kilégzéssel szinkron-
ban történik, légzési (vagy respirátoros) szinusz arit-
miának (LSA) nevezzük. Az LSA-t központi, neurális, 
humorális és mechanikai visszajelzések együttesen 
alakítják, így a légzési és kardiovaszkuláris válaszok 
komplex integrációjának tekinthetőek (Grossman & 
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Geometriai analízis Statisztikai/időtartomány analízis Frekvenciatartomány/spektrumanalízis

Funkció RR-távolságok grafikus 
ábrázolása

RR-távolságok mérése statisztikai 
számításokkal

Fourier transzformációval választja szét  
a SZRV-t különböző frekvenciatartományokra

Paraméterei Trianguláris index SDNN, RMSSD, pNN50 MF-SZRV (0.4-0.15 Hz)
AF-SZRV (0.15-0.04 Hz)

Előny Gyógyászatban használják 
főleg 24 órás mérésekre, 
szemléletes, kóros ütések 
és zaj könnyen szűrhető

Gyorsan, az ütésről ütésre történő  
változást, így a vagus hatást is méri

Rövid idejű, kontrollált mérésekben jól  
használható, élettanilag a legjobban 
értelmezhető módszer (paraszimpatikus és 
szimpatikus idegrendszer eltérő ingerlése)

Hátrány Matematikailag nehezen 
leírható, kutatásban nem 
használják

24 órás méréseknél a legmegbízhatóbb 
bár vannak olyan eredmények, hogy 
ugyanolyan megbízható 5 percnél is 
(Guijt et al., 2007; Svendsen et al., 2016)

Zajra, kóros ütésekre érzékenyen változik, 
matematikailag a legbonyolultabb módszer

1. táblázat  A geometriai, statisztikai/időtartomány, valamint frekvenciatartomány/spektrumanalízis összehasonlító táblázata  
(Tory, 2003 nyomán)

SDNN: a normál RR-távolságok statisztikai szórása; pNN50: azon szomszédos RR-távolságok közötti különbségek százalékos aránya, amelyek 
50 msec-nél nagyobbak; RMSSD: az egymást követő RR-távolságok különbségének négyzetes átlaga; MF-SZRV: magas frekvenciájú SZRV; 
AF-SZRV: alacsony frekvenciájú szívritmus variabilitás (Thayer et al., 2012; Tory, 2003). 
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Taylor, 2007; Grossman et al., 1990). Porges (2007) 
a vagális fék fontos mutatójának az LSA-t tartja.  
Érdemes megjegyezni, hogy a tanulmányok jelentős 
része (Porges, 2001) az LSA-t a kardiális vagális tónus 
szinonimájaként használja, ugyanakkor Grossman és 
munkatársai (Grossman & Taylor, 2007; Grossman  
et al., 1990) amellett érvelnek, hogy az LSA nem 
feltétlenül a kardiális vagális tónus valós változásait 
tükrözi, hanem részben légzési változást mutat, ami 
a kísérleti helyzet megváltozásából is adódhat. Az 
idézett vizsgálatban a LSA és a vagális tónus ugyanis 
még abban az esetben sem volt egy az egyben meg-
feleltethető egymásnak, amikor statisztikailag kont-
rollálták a légzési paramétereket, bár már jelentősen 
javult a köztük lévő kapcsolat (Grossman et al., 1991). 
Ugyancsak ezt támasztják alá azok a kutatások, ahol 
azt találták, hogy a vagális tónus viselkedésesen indu-
kált változásait az LSA változása nem tudta lekövetni 
(Grossman et al., 1991).

Thayer és Lane (2000) neuroviszcerális integrá-
ció (NVI) modellje bár az utóbbi évtizedben jelentő-
sen specifikálódott, de az alapgondolat, miszerint a 
SZRV a perifériás és központi idegrendszer közötti 
integráció szintjét tükrözi, nem változott (Smith et al., 
2017). A NVI modellben a SZRV a top-down módon 
megvalósuló önszabályozás olyan mutatója, amely az 
érzelmek és a viselkedés szabályozásának kontextus-
hoz való igazításának képességét tükrözi (Thayer et 
al., 2012). A fentiekkel egybehangzóan Beauchaine és 
Thayer (2015) a SZRV-t az önszabályozási képességek 
transzdiagnosztikus indikátorának tartja. Egy újabb 
meta-analízis eredményei szerint valóban van szigni-
fikáns (ugyanakkor csupán kis hatásméretű: r=0,09) 
kapcsolat az önszabályozás (viselkedéses és az érzelmi 
szabályozás) és a SZRV között (Holzman & Bridgett, 
2017). Így nem meglepő, hogy egyes vizsgálatokban a 
SZRV-t a pszichológiai rugalmasság pszichofiziológiai 
mutatójaként is értelmezik (Ottaviani et al., 2015a; 
Ottaviani et al., 2013).

A NVI legújabb modelljében (Smith et al., 
2017) többszintű, hierarchikusan szerveződő ne-
urális háló zatot képzelnek el, amely a szív vagális 
kontrollját szabályozza. A szerzők beépítve eredeti 
modelljük kiterjesztésébe a bayeziánus agy és pre-
diktív kódo lás elképzeléseit, az úgynevezett Köz-
ponti Auto nóm Hálózat (KAH) (Benarroch, 1993) 
minden szintje – kérgi, kéreg alatti és agytörzsi 
struktúrák – között kétirányú kapcsolatot feltéte-
leznek, melyek egy sor neuroviszcerális integrációs 
hurokból állnak. A hurkok közti közvetlen kapcso-
lat lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb szintekről 
a magasabbak felé bejóslás-hiba jelek érkezzenek, 

míg a magasabb régiókból az alacsonyabbak felé  
bejóslási információk továbbítódhatnak. A hibajel-
zések az előzőleg kapott információk felülbírálására 
és folyamatos frissítésére sarkallják a KAH rendsze-
rét, melyben a hiba minimalizálása és a külső/belső 
világ állapotáról kialakított hipotézisek pontosítása  
a cél a kon textusnak megfelelően. Az első két szinten 
a szív és érrendszer funkcióinak hibaminimalizása 
zajlik (nuclues ambiguus, vagus dorzális motoros 
nucleusa, nucleus tractus solitarii agytörzsi magvai). 
A hármas szinten a kardiális aktivitás és viszcerális 
szervek kapcsolatára vonatkozó hipotézisek születnek 
(cirkumventrikuláris szervek). A következő szinten  
a viszceromotoros, szomatomotoros és endokrin 
változások hibaminimalizációs folyamatai zajlanak 
(hipo thalamusz, periakveduktális szürkeállomány). 
Az 5-7 szinteken az exteroceptív észlelés, memória 
és testi állapotok összehangolása zajlik (amygdala, 
bazális előagy, insula, szomatoszenzoros, anterior 
cinguláris, poszterior cinguláris, orbitofrontális kéreg, 
mediális prefrontális kéreg, default mode network). 
A legfelsőbb, nyolcas szinten a célok, döntéshozatal 
és testi állapotok koordinációja a feladat (frontális és 
parietális területek) (Smith et al., 2017). Mechanizmus 
szinten tehát ennek a neurális hálózatnak a működése 
felelős a SZRV és az önszabályozás, vagy tágabban 
a SZRV és mentális egészség közötti együttjárásért. 

Számos újabb fMRI vizsgálat támasztja alá a NVI 
elméletét. A nyugalmi SZRV és a ventromediális 
prefrontális kéreg aktivitása (Maier & Hare, 2017), 
illetve a SZRV és a mediális és laterális prefrontális 
kéreg, valamint a limbikus területek nyugalmi hely-
zetben mért funkcionális összeköttetései (Jennings et 
al., 2016; Sakaki et al., 2016) között találtak például 
szignifikáns kapcsolatot.

SZRV ÉS PSZICHOPATOLÓGIÁK

A SZRV és a különböző klinikai állapotok közötti kap-
csolatok feltárását szolgáló korai, elsősorban a kar-
diológia és a szülészet-nőgyógyászat területén zajló 
kutatások már hangsúlyozták a SZRV és az idegrend-
szeri státusz közötti kapcsolatot (Berntson et al., 1997; 
Hon and Lee, 1963; Wolf, 1967). Hon és Lee (1963)  
a magzati distressz globális mutatójaként értelmezte  
a SZRV-t. Később a SZRV lehetséges közvetítő szerepét 
elemezték a depresszió és a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések közötti kapcsolat vizsgálata során (Carney 
& Freedland, 2009; Thayer et al., 2010). A csökkent 
SZRV ugyanis a mortalitás egyik jelentős prediktora  
a szív-és érrendszeri megbetegedésekben. A depresszió 
pedig amellett, hogy gyakori komorbid zavar, a SZRV-

Ö S S Z E F O G L A LÓ  KÖ Z L E M É N Y  Szemenyei Eszter és mtsai
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hoz hasonlóan a kardiális morbiditás és a mortalitás 
jelentős rizikófaktora is (Barth et al., 2004). Empiri-
kus adatok alapján a SZRV alacsonyabb a depressziós 
szív-érrendszeri betegeknél, mint a nem depressziós 
betegeknél, mind stabil betegséget, mind akut esemé-
nyeket vizsgálva (Carney & Freedland, 2009). 

Továbbá számos meta-analízis tanúsága szerint  
a depresszió és a csökkent SZRV közötti kapcsolat a 
szív- és érrendszeri problémáktól függetlenül is fenn-
áll. Rottenberg (2007) eredményei alapján a depresz-
sziós betegek szignifikánsan alacsonyabb nyugalmi 
SZRV-t (légzési szinusz aritmiában kifejezve) mu-
tattak, mint az egészséges kontrollszemélyek. Kemp 
és munkatársai (2010) 18 tanulmány eredményein 
alapuló meta-analízisükben arra a következtetésre 
jutottak, hogy a major depresszióban érintett (de szív- 
és érrendszeri megbetegedésekben nem szenvedő) 
betegek alacsonyabb SZRV-t mutatnak az egészséges 
kontroll személyekhez viszonyítva. A SZRV továbbá 
negatívan korrelált a tünetek súlyosságával. Koenig 
és munkatársai (2016a) gyermek és serdülő mintán 
erősítette meg a depresszió és alacsonyabb SZRV kap-
csolatát. Érdemes megemlíteni, hogy a komorbid szo-
rongásos tünetek esetében még jelentősebb a SZRV-
ban tapasztalható eltérés (Kemp et al., 2012).

Hasonlóan a depresszió mellett számos más men-
tális zavar, pl. szorongásos zavarok (Chalmers et al., 
2014), bipoláris zavar (Faurholt-Jepsen et al., 2017), 
ADHD (Koenig et al., 2017), borderline személyiség-
zavar (Koenig et al., 2016b), skizofrénia (Montaquila 
et al., 2015) esetén is kimutatható a megváltozott SZRV 
(lásd még Beuachaine & Thayer, 2015). A szorongásos 
zavarok és a SZRV közötti összefüggéseket vizsgáló 
36 tanulmány meta-elemzése alapján elmondható, 
hogy bármely szorongásos zavar megléte kapcso-
latban áll az alacsonyabb SZRV-sal (Chalmers et al., 
2014). Az egyes kórképeket külön elemezve a szerzők 
azt találták, hogy a generalizált szorongásos zavar és 
a szociális szorongásos zavar esetében a legerősebb 
a fenti összefüggés, a pánikzavar és a PTSD esetében 
kis hatásméretű a kapcsolat. Az obszesszív-kompulzív 
zavarban és a speciális fóbiákban szenvedők, illetve a 
vegyes szorongásos zavarral diagnosztizáltak esetében 
a kapcsolat nem volt szignifikáns, feltehetően a kis 
elemszámok miatt. Az elemzés eredményei szerint az 
összefüggés nem függött a gyógyszerszedéstől, illetve 
egyéb fizikai és pszichiátriai komorbid zavarok meg-
lététől. Tíz tanulmány meta-elemzésének eredménye 
arra utal, hogy a csökkent SZRV a bipoláris zavarral 
is kapcsolatban áll (Faurholt-Jepsen et al., 2017). 

Alvares és munkatársai (2016) meta-elemzés ke-
retében vizsgálták a gyógyszeres kezelés hatásait a 

SZRV-ra pszichiátriai zavarok esetében. Minden vizs-
gált betegcsoportban (szorongásos zavarok, hangulati 
zavarok, pszichotikus zavarok és szerhasználat függő-
ségek esetében) csökkent SZRV-t találtak egészséges 
kontroll személyekhez viszonyítva (általában közepes 
hatásméretű a kapcsolat, kivéve a pszichotikus zavaro-
kat, ahol nagy hatásméretet kaptak), és ez a hatás akkor 
is fennállt, ha a gyógyszert nem használókat hason-
lították össze a kontroll személyekkel. A gyógyszeres 
kezelés hatására kis mértékben csökkent a SZRV, de 
elsősorban a hangulati zavaroknál. 

Meg kell említeni azonban azt is, hogy az itt hivat-
kozott legtöbb meta-elemzés kis elemszámú, kereszt-
metszeti vizsgálatokon alapul. Emellett jellemzően 
nagy heterogenitást mutatnak a vizsgálatok eredmé-
nyei, és a vizsgálatok jellemzői (pl. a vizsgálat minő-
sége, publikálás éve, elemszám) moderálják a kapott 
hatásméretet (minél „jobbak” ezek a mutatók, annál 
kisebb a hatásméret). Problémát jelent továbbá, hogy 
sok esetben nem veszik figyelembe a komorbid fizi-
kai vagy pszichés problémákat, illetve a demográfiai 
jellemzők (pl. nem és életkor) szerepét. Nők esetében 
például a menstruációs ciklus különböző fázisaiban 
eltérő SZRV tapasztalható (Brar et al., 2015).

Összefoglalva: a csökkent SZRV és a mentális 
problémák közötti robusztus (bár kis- vagy közepes 
hatásméretű) kapcsolat arra utal, hogy az autonóm 
(vegetatív) idegrendszer működésének zavarai és az 
ehhez kapcsolódó kardiovaszkuláris rizikó általáno-
san jellemző a mentális betegségekre (Alvares et al., 
2015; Beauchaine & Thayer, 2015). 

SZRV ÉS PSZICHOPATOLÓGIÁK:  
AZ ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS DEFICITJEINEK 
LEHETSÉGES SZEREPE

A maladaptív érzelemszabályozási stratégiák és a pszi-
chopatológiák közötti kapcsolatot számos empirikus 
tanulmány igazolja. Aldao és munkatársai (2010) 
meta-analízisükben például rámutattak arra, hogy 
a rumináció (rágódás) – mint maladaptív kognitív 
érzelemszabályozási stratégia (Garnefski et al., 2001), 
amely az érzelmi distresszel vagy rossz hangulattal, 
illetve ezek lehetséges okaival és következményeivel 
kapcsolatos ismétlődő negatív gondolatok gyakori 
előfordulását fémjelzi (Nolen-Hoeksema et al., 2008) – 
szoros kapcsolatban áll a pszichopatológiai tünetekkel. 
De a maladaptív érzelemszabályozási stratégiák nem 
egyszerűen korrelátumai a különböző pszichopato-
lógiáknak, hanem azok kialakulásában is szerepet 
játszanak. Több longitudinális vizsgálat támasztja alá 
például, hogy a rumináció (Hankin, 2008) vagy álta-
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lánosabban az érzelmi diszreguláció (McLaughlin et 
al., 2011) serdülőkorban előrejelzi a pszichopatoló-
giai tünetek későbbi megjelenését. Fentebb láthat-
tuk, hogy a NVI elméletében Thayer és munkatársai 
(2012) feltételezik, hogy SZRV a top-down módon 
megvalósuló önszabályozás olyan mutatója, amely 
az érzelmek és a viselkedés szabályozásának kontex-
tushoz való igazításának képességét tükrözi. Ennek 
megfelelően önként adódik az a feltételezés, hogy  
a SZRV és a pszichopatológiák közötti kapcsolatban 
az érzelemszabályozás deficitjei vagy a diszregulált 
érzelmi állapotok fontos közvetítő tényezők lehetnek. 

A SZRV és érzelemszabályozás kapcsolatát vizsgá-
ló kutatásokat három fő csapásirány mentén mutatjuk 
be. Elsőként olyan vizsgálati eredményeket idézünk, 
ahol az érzelmi ingerek feldolgozását és szabályo-
zását kognitív feladatokkal vagy valamilyen teljesít-
ményalapú (pl. reakcióidőt mérő) feladattal térké-
pezték fel. Ezt követően az érzelemszabályozásban 
megfigyelt vonásszintű jellemzők és nyugalmi SZRV  
(tónusos SZRV) kapcsolatával foglalkozó kutatáso-
kat tekintjük át, végül a nyugalmi szívritmus-varia-
bilitásban valamilyen ingerre (vagy instrukció által 
kiváltott feltételre) bekövetkező SZRV változást, azaz  
a fázisos SZRV-t mérő érzelemszabályozási kutatá-
sokat ismertetjük.

Nyugalmi szívritmus-variabilitás és az érzelmi 
ingerek feldolgozása és szabályozása

Az ebben a témakörben végzett vizsgálatok abból a fel-
tételezésből indulnak ki, hogy a magasabb nyugalmi 
SZRV a jobb kortikális-szubkortikális önszabályozó 
folyamatok miatt hatékonyabb érzelem-feldolgozási 
és szabályozási folyamatokkal társul. 

A kutatások jelentős része a nyugalmi SZRV és  
a reakcióidő (RI) alakulása közötti kapcsolatot vizs-
gálja valamilyen érzelmi ingert alkalmazó kognitív pa-
radigmában. Park és munkatársai (2013a) például arra  
a következtetésre jutottak, hogy az alacsonyabb nyugal-
mi SZRV az érzelmi ingerekre való hipervigilanciával, 
és az érzelmi ingerről való figyelmi leválás nehézségé-
vel egyaránt társulhat. Bár szisztematikus vizsgálatok 
sorozata nem áll rendelkezésre, de mindkét folyamat 
összefüggésben állhat azzal, hogy az alacsony SZRV-ú 
csoportnak több időbe telik a gátló folyamatok bein-
dítása, ahogy ezt egy érzelmi stop-signal feladatban 
tapasztalták (Krypotos et al., 2011). 

A gátló kontroll gyengeségét valószínűsítik azok  
a vizsgálatok is, amelyek a gondolatelnyomás feltétel-
ben a betörő gondolatok fokozott gyakorisága és az 
alacsonyabb nyugalmi SZRV között találtak kapcso-

latot (Gillie et al., 2015). Ez felveti azt a lehetőséget, 
hogy az alacsony SZRV-ú személyek fokozottabb el-
kerülő tendenciákkal rendelkeznek negatív érzelmi 
események következtében. Ezt támogatja Katahira 
és munkatársai eredményei is, akik azt találták, hogy 
az alacsony SZRV-ú csoport tagjai könnyebben meg-
tanulták elkerülni a negatív kimenetellel társuló ese-
ményeket (Katahira et al., 2014). Jól ismert azonban, 
hogy hosszú távon a fokozott elkerülési tendencia  
a szorongás fokozódásával társul (l. Craske, 2003). 
Ennek fényében nem meglepő, hogy az alacsony SZRV 
és a szorongás, illetve szorongásos zavarok között 
kapcsolat található (l. fentebb).

Úgy tűnik, hogy a biztonsági jelzések hatékony 
felhasználása összefüggésben áll a magas nyugalmi 
SZRV-sal. Park és munkatársai (2013b) semleges 
és érzelmi töltéssel rendelkező figyelmi elterelők 
alkalmazásával azt találták, hogy reakcióidőt mérő 
betűdetekciós feladatban magas SZRV esetében  
a semleges arcok – mint figyelmi elterelők – magas 
perceptuális terhelés esetén biztonsági jelzéseknek 
számítanak az érzelmi töltéssel rendelkező jelzések-
hez képest, így azok feldolgozására nem kell kog-
nitív forrást áldozni. Ezt közvetetten támogatja egy 
másik vizsgálati eredmény is, miszerint az alacsony 
nyugalmi SZRV-ú csoportban a semleges és negatív 
ingerekre adott összerezzenési válasz nem különbö-
zött egymástól (Ruiz-Padial & Thayer, 2014). Továbbá 
félelmi kondicionálás és kioltás során is különbség 
mutatkozott a magasabb és alacsonyabb SZRV-ú 
csoport között (Pappens et al., 2014). Brosschot és 
mun katársai (2016) szerint a szervezet stresszre adott 
válasza alapválasznak (default válasznak) tekinthető, 
de ez a válasz a környezetből származó biztonsági 
jelzéseknek a hatására prefrontális gátlás alatt van.  
Tulajdonképpen ez tükröződik a magas SZRV-ban (vö. 
Porges 2007 neurocepció elképzelésével, l. fentebb). 

A figyelmi folyamatok vizsgálatára a reakcióidőn 
túl más módszerek nagyobb megbízhatósággal rendel-
keznek (Gibb et al., 2016). Egy szemmozgáskövetési 
technikát alkalmazó újabb vizsgálat arra utal, hogy 
az alacsony SZRV nemcsak a negatív érzelmi ingerek, 
hanem a pozitív érzelmi ingerek alterált feldolgozásá-
val is kapcsolatban áll. Stressz anticipációt követően 
a pozitív ingerek fokozott figyelmi torzítást váltottak 
ki a stresszort megelőző méréshez képest az alacsony 
SZRV-ú csoportban, ők ugyanis többször fixáltak a 
boldog arcokra a semlegesekhez képest (Macatee et al., 
2017). Ez tükrözhetné azt, hogy az alacsony SZRV-ú 
csoport stressz követően a pozitív érzelmi ingerek felé 
fordulva tulajdonképpen egyfajta érzelemszabályozást 
végez, ugyanakkor a fixációk számának növekedésé-
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vel a pupillatágulás mértéke az anticipátoros stresszt 
követően a pozitív ingerekre csökkent. Mivel egyes fel-
tételezések szerint a pupillatágulat kapcsolatban áll az 
érzelmi feldolgozással (pl. Bradley et al., 2008), ezért 
a szerzők azt feltételezték, hogy az alacsony SZRV-ú 
csoport hiába fordítja gyakrabban a figyelmét a po-
zitív ingerek felé stresszt követően, azok hatékony 
feldolgozása hiányzik (Macatee et al., 2017). Ebben 
a vizsgálatban ugyanis a fokozott pupillatágulás  
a stresszt követő pozitív érzelmi ingerekre a szo-
rongás csökkenésével járt együtt, így ez alapján arra  
a következtetésre juthatunk, hogy az alacsony SZRV-ú 
csoport valóban kevéssé tudja használni stresszt kö-
vetően a pozitív érzelmi információkat a hangulat 
helyreállításában (Macatee et al., 2017). A hangulat 
helyreállításában a pozitív érzelmi ingerek – például  
a pozitív autobiografikus élmények – felhasználásának 
deficitjei depresszióban jól ismertek (Werner-Seidler 
& Moulds, 2014).

Érdemes megjegyezni, hogy a nyugalmi SZRV egy 
(kognitív) feladat során megfigyelhető SZRV-t – azaz  
a fázisos SZRV-t is befolyásolhatja.  Park és munkatár-
sai (2014) például azt találták, hogy az alacsony nyu-
galmi SZRV-ú csoport tulajdonképpen stresszválaszt 
produkált (SZRV csökkenéssel), ha egy érzelmileg 
fenyegető inger is felbukkant a feladatban, míg a 
magas nyugalmi SZRV-ú csoportnál pedig a SZRV 
fokozódása a fokozott önszabályozási erőfeszítéseket 
tükrözheti.

Összefoglalva, a különböző kognitív paradigmákat 
alkalmazó eljárások eredményei konvergálni látsza-
nak, azaz nagy valószínűséggel a magas nyugalmi 
SZRV kedvezőbb figyelmi, viselkedéses és érzelmi 
önszabályozó folyamatokkal társul. Ugyanakkor, egy 
újabb meta-analízis szerint a nyugalmi SZRV és vala-
milyen önkontroll folyamatot igénylő feladatra adott 
teljesítményt mérő vizsgálatok eredményei csupán kis 
hatásméretűnek tekinthetők, és nagy a publikációs 
torzítás veszélye is (Zahn et al., 2016).

Tónusos/ nyugalmi SZRV és vonásjellemzők 

A kutatások jelentős része a vonásjellemzőket kü-
lönböző kérdőívek segítségével méri, a nyugalmi 
SZRV-t pedig standard 5-7 perces intervallumban 
rögzíti. Egészséges felnőttekkel folytatott vizsgálatok 
során gyenge, de statisztikailag szignifikáns negatív 
korrelációt mutattak ki a SZRV és érzelemszabályo-
zási deficitek (r=−0,3), valamint rumináció (r=−0,2) 
között (Visted et al., 2017; Williams et al., 2015). Egy 
nagyszabású meta-analízis sorozat eredményei is 
ebbe az irányba mutatnak, kiemelve, hogy a magas 

vonás rumináció mellett a magas vonásszintű aggo-
dalmaskodás is olyan perszeveratív kogníció, amely 
egészséges személyeknél is szignifikánsan magasabb 
szívritmussal, kortizolszinttel és alacsonyabb SZRV-
sal társul (Ottaviani et al., 2016). A kapcsolat erőssége 
ezekben a tanulmányokban is gyengének mutatkozott 
(Hedges’ g=0.13-0.18).

Egészséges és aktuálisan tünetmentes depressziós 
nők körében vizsgálva a rágódás és SZRV kapcsolatát 
Woody és munkacsoportja (2014) arra jutott, hogy  
a magas SZRV-sal bíró személyekre (depressziós 
kórtörténettől függetlenül) sokkal kevésbé jellemző  
a rágódás maladaptív formája (Treynor et al., 2003),  
a tépelődés (brooding). A kutatást ezen felül geneti-
kai vizsgálatokkal is kiegészítették. Azt találták, hogy 
azok a nők, akik major depresszióban szenvedtek és  
a COMT Met allélre nézve homozigóták, szignifikán-
san alacsonyabb SZRV-vel rendelkeztek mint azok, 
akik a Val allélt hordozták. 

Az adaptív érzelemszabályozás és SZRV kap-
csolatát vizsgálva Svendsen és munkatársai (2016) 
eredményei alapján az 5 percig regisztrált nyugalmi 
SZRV pozitívan korrelált (r=0,31) az önegyüttérzés 
(self-compassion) képességével és ez a kapcsolat a 24 
órás mérésekkel összehasonlítva is validnak bizonyult 
(r=0,3). Továbbá a nem aggodalmaskodó és kognitív 
átkeretezést gyakran alkalmazó személyek szignifi-
kánsan magasabb SZRV-sal rendelkeznek, mint az 
aggodalmaskodó, vagy a gondolatelnyomást gyakran 
alkalmazó résztvevők (Knepp et al., 2015). Hasonló 
eredményekre jutottak egy másik kutatásban is, ahol 
a végrehajtó funkciók megfelelő működését tükröző 
kognitív érzelemszabályozási stratégiák (mint például 
a mentális váltás vagy tervezés) teljesen mediálták  
a SZRV és az örömteli érzelmek átélése közötti képes-
ség, a hedonikus tónus pozitív kapcsolatát (Geisler 
et al., 2010).

De Witte és munkatársai (2016) gyerekeket és 
serdülőket vizsgálva azt találták, hogy az adaptívabb 
érzelemszabályozási stratégiák, mint például a szo-
ciális támaszkeresés, gyakori alkalmazása, magasabb 
SZRV-sal járt együtt. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a vonásszintű 
maladaptív érzelemszabályozási jellemzők általában 
alacsonyabb, az adaptívabbnak tekinthető jellemzők 
viszont magasabb szívritmus-variabilitással járnak 
együtt. Érdemes azonban néhány módszertani szem-
pontot is figyelembe venni az eredmények interp-
retálásakor. Egyrészről, a vonásjellemzők és SZRV 
közötti kapcsolatok javarészt szignifikánsak, de kis 
hatásméretűek. Másrészről, a különböző kutatások-
ban használt eltérő mérőeszközök, illetve az, hogy mit 
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tekintettek a szerzők nyugalmi helyzetnek, jelentősen 
befolyásolhatják a kapott eredményeket. Előfordul 
ugyanis, hogy a nyugalmi SZRV mérésekor egy érzel-
mileg semleges töltésűnek ítélt filmjelenetet mutatnak 
a résztvevőknek (Berna et al., 2014; De Witte et al., 
2016;), vagy ugyan nem kapnak semmilyen vizuális 
ingert, de ülő-, és nem fekvő helyzetben regisztrálják 
SZRV értékeiket (Geisler et al., 2010). Bár a szakiroda-
lomban sincs teljes konszenzus ezzel kapcsolatban, a 
nyugalmi SZRV mérések megbízhatósága érdekében 
érdemes arra törekedni, hogy a résztvevők nyugodtan, 
csukott szemmel üljenek vagy feküdjenek a SZRV 
rögzítés alatt (Laborde et al., 2017).

SZRV és a kísérletileg indukált és „természetes”, 
azaz a mindennapos működés során előforduló 
perszeveratív kogníciók

A rágódást és az aggodalmaskodást Brosschot 
(Brosschot, 2002; Brosschot et al., 2006) perszeveratív 
kognícióként, azaz a stresszel/stresszorral kapcsolatos 
tartalmak kognitív reprezentációinak ismételt vagy 
krónikus aktivációjaként definiálja. A perszeveratív 
kogníciók lényege, hogy múltbeli, jelenlegi vagy jövő-
beli problémákról/stresszorokról, illetve azok okairól, 
jelentéséről és következményeiről szóló gondolatok 
ismétlődően, némileg intruzív jelleggel fordulnak elő 
(Ehring & Watkins, 2008). Ezek a sokszor spontán 
gondolatok többnyire váratlanul, és látszólag hívó-
inger hiányában törnek a tudatba (Martin & Tesser, 
1996), és rendkívül nehezen kontrollálhatók (Ehring 
& Watkins, 2008).

A perszeveratív kogníciók számos pszichopato-
lógiai kórkép kialakulásában és fennmaradásában 
szerepet játszanak (l. Nolen-Hoeksema et al., 2008), 
így transzdiagnosztikus jellemzőként tartjuk számon 
őket. Az aggodalmaskodás vagy a rágódás ugyanakkor 
az egészséges pszichés működésben is felfedezhető 
(Killingsworth & Gilbert, 2010), és bizonyos inst-
rukciókkal laboratóriumi helyzetben is egyszerűen 
aktiválható (McLaughlin et al., 2007), ezért előfor-
dulásuk, illetve korrelátumaik az egészséges populá-
cióban is könnyen vizsgálhatók.  Mivel a rumináció 
az egészséges felnőtt populációban például előrejelzi 
a későbbi depresszív tünetek előfordulását (Weber & 
Exner, 2013), ezért indokolt ebben a populációban is 
vizsgálni a rumináció korrelátumait. 

Alábbiakban kifejezetten vagy (1) olyan kutatá-
si eredményeket mutatunk be, ahol a perszeveratív 
kogníciókat a mindennapi működés során – azaz 
ökológiailag valid helyzetben – térképezték fel és 
vizsgálták a SZRV-sal való összefüggésüket; (2) vagy 

a perszeveratív kogníciókat kísérleti helyzetben 
indukálták, így az állapot – és nem a vonásszintű – 
perszeveratív kogníciók és a SZRV kapcsolatát vizs-
gálták. 

A nyugalmi szívritmus-variabilitásban valamilyen 
ingerre bekövetkező változás a SZRV reaktivitása, 
vagy más néven a fázisos SZRV (Park & Thayer, 2014). 
Stressz feladatban tipikusan azt várhatjuk, hogy a 
SZRV csökkenése fog bekövetkezni, mivel a „vagális 
fék”, azaz a vagális kontroll felszabadul (l. fentebb) és a 
szimpatikus idegrendszeri aktivitás erősödik. A SZRV 
csökkenését detektálták rumináció vagy aggodalmas-
kodás indukció hatására is (Fisher & Newman, 2013; 
Gazzellini et al., 2016; Gouin et al., 2015; Levine et 
al., 2016; Meeten et al., 2016), sőt a SZRV csökkenés 
összefüggést mutatott az aggodalmaskodással kap-
csolatos pozitív hiedelmekkel is (Meeten et al., 2016).  
Bár például Gilbert and Gruber (2014) vizsgálatában 
valamilyen jövőbeli célon való rágódás nem okozott 
változást a légzési szinusz aritmiával definiált SZRV-
ban az alapállapothoz viszonyítva. 

Az indukció hatására bekövetkező SZRV csök-
kenés – amely tehát némiképp közvetett mutatója 
lehet annak, hogy ez a kísérleti helyzet mennyire 
stresszkeltő a vizsgálati személyek számára – nagyobb 
lehet a fokozott stresszreaktivitásra hajlamos egyének-
nél. Fokozott SZRV csökkenést mutatnak aggodal-
maskodást indukáló kísérleti helyzetben például azok, 
akikre vonásszinten magasabb aggodalmaskodás jel-
lemző (Gazzellini et al., 2016), és azok is, akik rosszul 
tűrik a bizonytalanságot (Deschenes et al., 2016) vagy 
éppen generalizált szorongásban szenvednek (Levine 
et al., 2016, Fisher & Newman, 2013). 

Nemcsak az indukált aggodalmaskodás, hanem  
a mindennapi funkcionálás során megjelenő aggodal-
maskodási epizódok is a SZRV csökkenéséhez vezet-
nek, s ez akár az epizódot követő két órában is fenn-
maradhat (Pieper et al., 2010). Egy 24 órás vizsgálat 
az aggodalmaskodás vagy rumináció alatti SZRV-t 
hasonlította össze azokkal a periódusokkal, amikor  
a vizsgálati személyek éppen valamilyen feladatra 
összpontosítottak, vagy csak úgy éppen hagyták a 
gondolataikat szabadon áramolni (mind-wandering). 
Nem meglepő módon az aktuális perszeveratív 
kogníciók a másik két feltételhez hasonlítva alacso-
nyabb SZRV-sal társultak (Ottaviani et al., 2015a). Ezt 
az eredményt megerősítették egy újabb vizsgálatban 
is (Ottaviani et al., 2015b), amelyben már nemcsak 
egészséges kontrollszemélyek, hanem major depresz-
szióval diagnosztizált személyek is részt vettek. 

Az aggodalmaskodás indukció alatti SZRV csök-
kenés kapcsolatban áll az alvásproblémák előfordu-
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lásával is (Gouin et al., 2015; MacNeil et al., 2017). 
Akár egy másnapi stressz anticipálása – a kontroll-
csoporthoz képest – jelentősen rontja (csökkenti)  
a SZRV alakulását és növeli a szívritmust az alvás 
REM és lassú alvás fázisaiban (Hall et al., 2004), tehát 
egyaránt hatással van a szimpatikus és paraszimpati-
kus idegrendszeri aktivitásra.  

Egy stresszort (pl. kudarcélményt) követő ru mi-
náció indukció mind egészséges személyeknél, mind 
major depressziósoknál a LSA csökkenésével járt 
(LeMoult et al., 2016). Érdemes megjegyezni, hogy 
ebben a kutatásban a csökkenés mértékében nem 
volt különbség, amit a szerzők úgy értelmeztek, hogy 
nem azért rizikófaktora a depresszió a kardiovasz-
kuláris megbetegedéseknek, mert a rumináció na-
gyobb hatást gyakorol a paraszimpatikus idegrendszer 
működésére major depresszióban (összehasonlítva  
a kontrollszemélyekkel), hanem inkább azért, mert  
a depressziósok gyakrabban használják ezt a stratégiát 
(LeMoult et al., 2016).

Összefoglalva, mind a kísérleti eljárással kiváltott, 
mind a mindennapi perszeveratív kogníciók a SZRV 
csökkenésével társulnak, ezt a csökkenést azonban 
egyéni különbségek – különböző személyiségjellem-
zők vagy patológiák – jelentősen befolyásolhatják.

Adaptív érzelemszabályozási stratégiák  
kísérleti helyzetekben

Az általában adaptívnak tartott stratégiák közül a 
kognitív átkeretezést vizsgálták leginkább a SZRV-
sal összefüggésben. Kognitív átkeretezés során az 
érzelmi inger, helyzet jelentésének aktív alakításá-
ra teszünk kísérletet (Gross, 1998). Érzelmi képek 
nézegetése (Di Simplicio et al., 2012) vagy haraggal 
kapcsolatos videó nézése (Denson et al., 2011) során 
alkalmazott kognitív átkeretezés a SZRV növekedé-
sével társult, ami egyfajta aktív szabályozási kísérle-
tet tükrözhet. Erre utal például az is, hogy a szomorú 
filmre adott LSA reaktivitás a depresszív tünetek 
csökkenésével társult major depresszió ban (Panaite 
et al., 2016). Ugyanakkor néhány vizsgálatban nem 
sikerült megerősíteni ezeket az eredményeket. Szo-
ciális értékeléssel járó nyilvános beszéd (Denson et 
al., 2014) előtt alkalmazott kognitív átkeretezési inst-
rukció például nem járt SZRV változással. Érdemes 
ugyanakkor megjegyezni, hogy szociális értékelést 
magukba foglaló stresszhelyzetek általában SZRV 
csökkenéssel társulnak (Engert et al., 2016; Woody 
et al., 2017), így a SZRV változásának hiánya ebben 
a kutatásban tulajdonképpen kedvező válasznak 
tűnhet. 

Az egyéni különbségek – így például a neuroti-
cizmus mértéke – befolyásolhatja, hogy kognitív átke-
retezés esetén történik-e SZRV változás (Di Simplicio 
et al., 2012). Ugyanakkor a kognitív átkeretezés gya-
korlásával párhuzamosan nemcsak a negatív érzelmek 
csökkennek, hanem a SZRV is növekszik (Christou-
Champi et al., 2015), amely a pszichológiai és biológiai 
szabályozás szoros kapcsolatára utal. 

Összefoglalva, a SZRV növekedésének hiánya az 
(aktív) érzelmi szabályozást kívánó helyzetekben vala-
mennyire tükrözheti a szabályozási kísérletek kudarcát, 
míg a SZRV növekedése pedig ezzel ellenkezőleg egy-
fajta aktív szabályozási kísérlettel kapcsolódhat össze.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS

Tanulmányunkban az alkalmazkodás egy non-invazív 
biomakerének, a SZRV-nak az érzelemszabályozással 
összefüggő eredményeit vettük sorra. Munkánkat 
azon alapfeltevésre építettük, mely szerint a SZRV  
a központi és autonóm idegrendszer integrációját is 
mutatja, azaz az önszabályozás képességére is utal 
(Thayer et al., 1998). Ebből következően az érze-
lem- és viselkedésszabályozás különböző zavaraival 
összefüggő mentális betegségekben megváltozott 
SZRV-t várthatunk. Az empirikus adatok alapján 
különböző pszichiátriai kórképek valóban alacso-
nyabb SZRV-sal járnak együtt. Feltételeztük, hogy 
ebben a kapcsolatban az érzelmi szabályozás deficitjei 
szerepet játszhatnak, így áttekintettük, hogy milyen 
önbeszámolós módszerre épülő, illetve kísérleti bizo-
nyítékok állnak rendelkezésre az érzelmi szabályozás 
területén. A nyugalmi (azaz tónusos) SZRV mérések 
eredményei alapján a vonásszintű maladaptív ér-
zelemszabályozási jellemzők általában alacsonyabb, 
míg az adaptívabbnak tekinthető jellemzők magasabb 
szívritmus-variabilitással járnak együtt. Az érzelmi 
ingereket tartalmazó nyugalmi SZRV mérésekre szol-
gáló kognitív paradigmákat alkalmazó eljárások ered-
ményei hasonló irányba mutatnak: a magas nyugalmi 
SZRV kedvezőbb figyelmi, viselkedéses és érzelmi 
önszabályozó folyamatokkal társul. A fázisos SZRV-t 
mérő érzelemszabályozási kutatások tanúbizonysága 
alapján elmondható, hogy mind a kísérleti eljárás-
sal kiváltott, mind a mindennapi (maladaptívnak 
számító) perszeveratív kogníciók többnyire a SZRV 
csökkenésével járnak. Ezek az eredmények azért je-
lentősek, mert a pszichopatológiák jelentős részében 
az érzelmek szabályozásának képessége vagy folya-
mata diszfunkcionális. Néhány vizsgálat arra utal, 
hogy a (fázisos) SZRV növekedése figyelhető meg 
az aktív érzelmi szabályozást kívánó helyzetekben,  
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ahol például a helyzet negatív jelentését át kell kere-
tezni. Ismert, hogy számos patológiában a kognitív 
átkeretezés nehézzé válik (pl. Garnefski & Kraaij, 
2006), így az átkeretezést kívánó vizsgálati helyze-
tekben a SZRV növekedésének hiánya a szabályozási 
kísérletek kudarcát is tükrözheti.

Összefoglalónkban ugyan nem tértünk ki a stressz 
és a SZRV kapcsolatára, de érdemes megemlíteni, 
hogy az alacsonyabb SZRV és érzelemszabályozási 
problémák, valamint mentális betegségek kapcsolatát 
a stresszre adott SZRV csökkenés jelentősen befolyá-
solhatja. Fenyegető jelzőingerek bemutatása során 
(Elliot et al., 2011), kognitív erőforrásokat fogyasz-
tó stresszorok alkalmazásakor (pl. Stroop-tesztben, 
Capuana et al., 2014), perszeveratív gondolatokat 
indukáló feltételben (l. fentebb), illetve szociális ér-
tékelést magukba foglaló stresszhelyzetekben (Engert 
et al., 2016; Woody et al., 2017) vagy a mindenna-
pi életben spontán felbukkanó stresszhelyzetekben 
(pl. sebészeknél, Amirian, 2014) ugyancsak a SZRV 
csökkenéséről számoltak be a kutatások (a nyugalmi 
SZRV-hoz viszonyítva). Tovább árnyalja a képet, hogy 
az akut SZRV változás mellett a stresszt követően mi-
lyen gyorsan áll vissza a SZRV az alapszintre, ez az ún. 
SZRV felépülés. Ez viszont úgy tűnik, hogy függhet 
az észlelt társas támogatás mértékétől is (Gerteis & 
Schwerdtfeger, 2016). Mindezek alapján azt feltételez-
hetjük, hogy a stresszre adott SZRV csökkenés, illetve 
a lassabb felépülés egy másik útvonal lehet az alacsony 
SZRV és mentális betegségek, valamint maladaptív 
érzelemszabályozás összefüggésének magyarázatára. 
Ennek a komplex kapcsolatnak a feltérképezése fontos 
lehet a további kutatásokban.

Felmerülhet továbbá a kérdés, hogy ha az ön-
szabályozási képességre is ható terápiás eljárásokat 
alkalmazunk, ennek hatására változik-e a nyugalmi 
SZRV vagy különböző helyzetekben megfigyelhető 
SZRV változásának a mértéke. Kognitív viselkedéste-
rápia hatását vizsgálva számos kutatásban a nyugalmi 
SZRV szignifikáns növekedéséről, valamint a tünetek 
előfordulásának csökkenéséről számoltak be a terápia 
hatására többek között pánikzavarban szenvedőknél 
(Diveky et al., 2013; Garakani et al., 2009); szexuális 
abúzust átélt, poszttraumás stressz zavarban szenvedő 
nőknél (Nishith et al., 2003); irritábilis bél szindrómá-
ban szenvedő fiatal nőbetegeknél (Jang et al., 2017) 
egyaránt. A tudatos jelenlét (mindfulness) alapú kog-
nitív terápiák hatását vizsgálva pozitív összefüggést 
figyeltek meg a tudatos jelenlétre való képesség és  
a SZRV között (Burg et al., 2012; Krygier et al., 2013; 
Mankus et al., 2013). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy 
a pszichológiai intervenciók alkalmazása kedvezően 

hathat a SZRV alakulására, és a sikeres terápia gyakran 
együtt jár a SZRV fokozódásával a terápia előtti szint-
hez viszonyítva. A terápiás folyamat során azonban 
természetszerűleg is bekövetkezhet a stressz reduk-
ció, mely önmagában is a nyugalmi SZRV-ra emelő 
hatással bírhat (ld. fentebb). A terápiák hatékonysága, 
valamint az SZRV változás közti kapcsolat vizsgálatára 
azonban további randomizált, placebo-kontrollált, és 
nagy elemszámú vizsgálatokra lenne szükség. 

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy mára számos 
empirikus eredmény támasztja alá a krónikusan csök-
kent nyugalmi SZRV és a különböző patológiás folya-
matok (immundiszfunkciók, gyulladásos folyamatok) 
és megbetegedések (a kardiovaszkuláris betegségek 
mellett a diabétesz, csontritkulás, artritisz, daganatos 
megbetegedések) (Kemp and Quintana, 2013; Thayer 
et al., 2010) közötti kapcsolatot. Ennek megfelelően  
a SZRV és a testi egészség közötti kapcsolat alakulá-
sának vizsgálata is ígéretes iránynak ígérkezik, amely 
segíthet megérteni a pszichés és testi folyamatok egy-
másra hatását, illetve az ezek szabályozásában részt 
vevő agyi rendszerek működését.
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Emotion regulation and heart rate variabibilty

Heart rate variability (HRV) has been receiving increasing attention not just in medical but also 
in psychological research. Several studies show that mental disorders are associated with lower 
levels of HRV. Therefore, HRV has been considered as a transdiagnostic biomarker. The current 
review spreads light on the possibility that in the connection of HRV and psychopathologies 
the deficits of emotion regulation or disregulated emotional states can be important media-
tors. Accordingly, we review the results of the questionnaire-based and experimental studies 
examining the connection of emotion regulation and resting and/or phasic HRV.

Keywords: heart rate variability, emotion regulation, tonic and phasic HRV, rumination, worry, 
perseverative cognitions, mental health
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