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Odruch Bezolda-Jarischa w niedokrwieniu mi!"nia
sercowego
Bezold-Jarisch reflex in myocardial ischemia
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Zak$ad Fizjologii Do%wiadczalnej, Uniwersytet Medyczny, Bia$ystok

S t r e s z c z e n i e  

Pobudzenie receptorów zlokalizowanych na zako"czeniach w$ókien czuciowych nerwów b$#dnych w sercu wyzwala odruch Bezolda-
-Jarischa, objawiaj&cy si# gwa$townym i znacznym spadkiem cz#stotliwo%ci akcji serca oraz ci%nienia krwi, a tak'e rozkurczem naczy"
obwodowych. Do sytuacji takiej dochodzi m.in. w czasie omdlenia wazowagalnego, hipowolemii, koronarografii, niedotlenienia 
i zawa$u mi#%nia sercowego, a tak'e reperfuzji. W niniejszej pracy opisano znaczenie odruchu Bezolda-Jarischa w regulacji uk$adu
kr&'enia podczas niedokrwienia mi#%nia sercowego.

SS$$oowwaa  kklluucczzoowwee::  odruch Bezolda-Jarischa, niedokrwienie mi#%nia sercowego, reperfuzja

A b s t r a c t  

Activation of the cardiac afferent vagal receptors release the Bezold-Jarisch reflex, manifesting itself by profound bradycardia and
hypotension, as well as peripheral vasodilatation. This kind of response occurs during vasovagal syncope, hypovolemia, coronarography,
myocardial ischemia and infarction, and also during coronary reperfusion. In the present paper, the role of the Bezold-Jarisch reflex
in the regulation of the circulatory system during myocardial ischemia and reperfusion, is described.
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Wst!p
Historia bada" nad odruchem znanym dzisiaj powszech-

nie jako odruch Bezolda-Jarischa (ang. Bezold-Jarisch reflex,
BJR) si#ga XIX w., kiedy to Bezold i Hirt zaobserwowali, 'e
do'ylna iniekcja alkaloidów weratrydyny wywo$uje brady-
kardi# i hipotensj# po$&czon& z zatrzymaniem oddechu
u zwierz&t do%wiadczalnych. Dopiero pod koniec lat 30. XX w.
Jarisch i Richter udowodnili odruchowy charakter tego zja-
wiska, wykazuj&c u kotów, 'e opisana wy'ej odpowied(
na weratrydyn# zachodzi jedynie u zwierz&t z zachowany-
mi nerwami b$#dnymi. Kolejnym krokiem by$o oddzielenie
mechanizmów wywo$uj&cych bezdech od zmian hemody-
namicznych towarzysz&cych odruchowi. Dzisiaj pod poj#-
ciem BJR rozumiemy gwa$town&, odruchow& bradykardi#
i hipotensj#, a tak'e wazodylatacj# (zw$aszcza naczy" wie"-
cowych i nerkowych), do których dochodzi pod wp$ywem

pobudzenia zlokalizowanych w sercu zako"cze" czuciowych
do%rodkowych w$ókien nerwów b$#dnych. W skrajnych przy-
padkach, przy silnym pobudzeniu BJR, w ci&gu paru sekund
mo'e doj%) do zatrzymania pracy serca. W ostatnich latach
zwraca si# coraz wi#ksz& uwag# na znaczenie BJR w pato-
fizjologii uk$adu kr&'enia. Do zwi&zanego z nim odruchowe-
go spadku cz#stotliwo%ci akcji serca i ci%nienia krwi docho-
dzi bowiem m.in. w czasie omdlenia wazowagalnego,
hipowolemii, bada" koronarograficznych, a tak'e niedotle-
nienia, zawa$u mi#%nia sercowego i udanej reperfuzji [1–7].
Co wi#cej, mo'e on by) zaanga'owany w mechanizm na-
g$ej %mierci sercowej w nast#pstwie niedokrwienia mi#%nia
sercowego [8, 9]. Nadal jednak nie okre%lono w sposób jed-
noznaczny znaczenia BJR w mechanizmach regulacji funk-
cji uk$adu kr&'enia w czasie niedokrwienia mi#%nia serco-
wego i reperfuzji. 
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Podstawy anatomiczne i rola odruchu
Bezolda-Jarischa w warunkach
fizjologicznych

Do!rodkow" i od!rodkow" drog# BJR stanowi" doser-
cowe w$ókna nerwów b$#dnych. Reakcja odruchowa ma
swój pocz"tek w receptorach unerwianych przez niezmie-
linizowane w$ókna typu C, stanowi"ce ok. 75% wszystkich
w$ókien dosercowych [1, 10]. Ich obecno!% w sercu stwier-
dzono w miejscu uj!cia &y$y g$ównej górnej i dolnej do pra-
wego przedsionka, aorcie, &yle p$ucnej, a tak&e w obu ko-
morach serca, w tym najwi#cej w dolnej i tylnej cz#!ci lewej
komory [11]. 

Odruch Bezolda-Jarischa jest wyzwalany pod wp$ywem
pobudzenia zlokalizowanych na zako'czeniach czuciowych
mechano- i chemoreceptorów [12]. Pobudzeniu mechano-
receptorów na skutek mechanicznego odkszta$cenia !cian
jam serca pod wp$ywem zmian ci!nienia i obj#to!ci krwi
[1] przypisuje si# m.in. istotn" rol# w powstawaniu omdle-
nia wazowagalnego [13]. Istniej" równie& przes$anki doty-
cz"ce udzia$u mechanoreceptorów w patogenezie odpo-
wiedzi odruchowej uk$adu kr"&enia w ostrej postaci choroby
niedokrwiennej serca – zawale pe$no!ciennym mi#!nia ser-
cowego [1]. Czynniki pobudzaj"ce chemoreceptory BJR zo-
sta$y przedstawione w Tabeli I. 

Odruch Bezolda-Jarischa wspó$dzia$a !ci!le z barore-
ceptorami $uku aorty i t#tnic szyjnych w utrzymaniu pra-
wid$owego ci!nienia krwi w $o&ysku naczyniowym, na co
wskazuje istnienie wspólnych dróg przewodzenia zarów-
no do!rodkowych, jak i od!rodkowych, a tak&e wspólnych
o!rodkowych centrów integracyjnych (Rycina 1.). Prawdo-

podobnie w warunkach fizjologicznych przewa&a odruch
z baroreceptorów, natomiast dominacja BJR, który jedno-
cze!nie hamuje odruch z baroreceptorów, ujawnia si# do-
piero w warunkach patologicznych [1]. 

Znaczenie odruchu Bezolda-Jarischa
w patologii niedokrwienia mi!"nia 
sercowego 

Wyniki bada' do!wiadczalnych i klinicznych jedno-
znacznie wskazuj", &e podczas niedokrwienia mi#!nia ser-
ca mo&e doj!% do modyfikacji b"d( wyzwolenia BJR. Do-
!wiadczalne niedokrwienie serca uzyskane poprzez
podwi"zanie lewej t#tnicy wie'cowej u u!pionych króli-
ków [14] i szczurów (niepublikowane obserwacje w$asne)
nasila$o istotnie, o ok. 100%, odruchow" bradykardi# i/lub
hipotensj# stymulowan" odpowiednio za pomoc" ATP po-
danego do t#tnicy wie'cowej lub do&ylnej iniekcji kapsa-
icyny, anandamidu (AEA) lub fenylbiguanidu (PBG).
Na uwag# zas$uguje fakt, &e powy&sze zjawisko zachodzi
nawet przy pobudzaniu BJR przez bardzo niskie dawki ago-
nistów. Nasilenie BJR stymulowanego AEA i PBG by$o za-
le&ne odpowiednio od receptorów waniloidowych TRPV1
i serotoninowych 5-HT3, gdy& antagoni!ci tych receptorów
– odpowiednio kapsazepina i ondansetron – ca$kowicie
hamowa$y powy&szy efekt. Co ciekawe, efekt pot#guj"cy
niedokrwienie mi#!nia sercowego w stosunku do BJR wi-
doczny by$ jedynie w przypadku jego ostrej fazy (do 30 min
po podwi"zaniu t#tnicy wie'cowej). Nie obserwowano bo-
wiem &adnych zmian w odruchowej odpowiedzi na sero-
tonin# (5-HT) jeden dzie' po podwi"zaniu lewej t#tnicy

RReecceeppttoorr  nnaa  zzaakkoo""cczzeenniiaacchh  cczzuucciioowwyycchh  AAnnttaaggoonniissttaa//bbllookkeerr
SSuubbssttaannccjjaa PPoocchhooddzzeenniiee nneerrwwuu  bb##$$ddnneeggoo  ww  sseerrccuu ssyynntteezzyy  hhaammuujj%%ccyy  
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rreecceeppttoorraa ttrraannssdduukkccjjii  ssyyggnnaa##uu

Serotonina endogenne 5-HT3 kana# kationowy ondansetron
fenylobiguanid syntetyczne bramkowany ligandem granisetron

Kapsaicyna alkaloid TRPV1 kapsazepina
ro&linny

Wolne rodniki endogenne TRPV1 nieselektywny deferoksamina
kana# dimetylomocznik
kationowy kapsazepina

Anandamid endogenne TRPV1 kapsazepina
metanandamid syntetyczne

Weratrydyna alkaloid mechano- zale'ne od potencja#u 
ro&linny i chemoreceptory kana#y sodowe

ATP endogenne P2X kana# kationowy suramina
!"-MeATP syntetyczne bramkowany ligandem PPADS

Prostaglandyny endogenne n.b. n.b. indometacyna

TTaabbeellaa  II..  Charakterystyka substancji chemicznych wyzwalaj"cych odruch Bezolda-Jarischa [1, 10, 14, 19, 20, 22, 24]

ATP – adenozyno-5’-trójfosforan, BJR – odruch Bezolda-Jarischa,!"-MeATP – !"-metyleno ATP, PPADS – 6-azofenylo-2’,4’-disulfonowy fosforan pirydoksalu,
n.b – nie badano w przytoczonych pracach
Odruch Bezolda-Jarischa hamowany jest tak!e rutynowo we wszystkich przypadkach przez przeci"cie nerwu b#"dnego lub atropin" blokuj$c$ receptory
postsynaptyczne w sercu.
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wie!cowej. Z kolei 30. dnia dochodzi"o do zahamowania
odruchowej, stymulowanej 5-HT hipotensji i bradykardii
odpowiednio o ok. 25 i 80% [15, 16]. 

Co wa#ne, obserwacje do$wiadczalne zosta"y potwier-
dzone przez dane kliniczne. Przede wszystkim stwierdzo-
no, #e do wyzwolenia BJR (odruchowa bradykardia i hipo-
tensja) dochodzi zazwyczaj w wyniku niedokrwienia
tylno-dolnej i dolnej $ciany komór serca. Badania do$wiad-
czalne wykaza"y, i# w obszarach tych wyst%puje najwi%k-
sze skupisko zako!cze! chemowra#liwych [17, 18]. Niedo-
tlenienie przedniej $ciany serca mo#e natomiast prowadzi&
do tachykardii [1, 9]. Ponadto okaza"o si%, #e równie# u lu-
dzi BJR jest wyzwalany przez ostre niedokrwienie mi%$nia
sercowego. Wed"ug najnowszych bada! u pacjentów
z dusznic' bolesn' (ang. angina pectoris), którzy nie prze-
byli zawa"u, dochodzi"o do nasilenia aktywno$ci nerwu
b"%dnego w czasie indukowanego &wiczeniami fizyczny-
mi niedokrwienia dolnej, ale nie przedniej, $ciany serca
[5]. Z kolei u osób, które w przesz"o$ci przeby"y zawa", te-
sty wysi"kowe nie prowadzi"y do wyzwolenia BJR. Taki
efekt uzyskano jedynie u pacjentów z resztkowym niedo-
krwieniem dolnej $ciany serca lub dusznic' bolesn' pod-
danych testom wysi"kowym [6]. 

Doniesienia kliniczne wskazuj', #e równie# reperfuzja
prawej t%tnicy wie!cowej u pacjentów dotkni%tych ostrym
zawa"em dolnej $ciany serca mo#e by& czynnikiem wy-
zwalaj'cym BJR. Cz%sto$& wyst%powania bradykardii i hi-
potensji w tych przypadkach waha si%, wg ró#nych donie-
sie!, w granicach od 23–50% do 65–100% [1, 3]. Sugeruje
si%, #e przynajmniej za cz%$& komplikacji (tj. spadek kurcz-
liwo$ci mi%$nia sercowego, arytmia, zwi%kszenie obszaru
obj%tego nekroz', a nawet $mier&) w trakcie udanej re-
perfuzji odpowiada BJR [2, 3, 7]. Z drugiej strony niewy-
kluczone, #e przej$ciowa hipotensja i bradykardia, obser-
wowane cz%sto w czasie ostrego niedokrwienia mi%$nia
sercowego, zw"aszcza dolnej $ciany lewej komory, mo#e
czasami odzwierciedla& wyst'pienie spontanicznej reper-
fuzji w niedokrwionym sercu [2]. Zmiany hemodynamicz-
ne, które s' konsekwencj' BJR, zale#' nie tylko od czasu
trwania niedokrwienia, ale tak#e od udro#nienia zamkni%-
tego naczynia. Zjawisko to mo#na t"umaczy& uwalnianiem
omówionych poni#ej substancji chemicznych.

Powstaje pytanie – co pobudza BJR podczas ostrego
niedokrwienia mi%$nia sercowego b'd( reperfuzji? Nie-
w'tpliwie kluczow' rol% odgrywaj' w tym przypadku sub-
stancje chemiczne uwalniane lokalnie i z otaczaj'cych
tkanek. Jak wynika z Tabeli I, BJR wyzwalany jest bowiem
tak#e przez szereg substancji endogennych. 

Wykazano m.in., #e miejscowe niedokrwienie induko-
wane podwi'zaniem ga"%zi zst%puj'cej lewej t%tnicy wie!-
cowej, a tak#e reperfuzja wywo"ywa"y aktywacj% chemow-
ra#liwych zako!cze! nerwów b"%dnych zlokalizowanych
w sercu szczura. Mediatorami tej reakcji by"y prostaglan-
dyny i wolne rodniki. Zastosowanie indometacyny – inhi-
bitora cyklooksygenazy, oraz deferoksaminy i dimetylo-

rdze# przed$u%ony

baroreceptory zatoki
szyjnej

n.IX

n.X rdze# kr!gowy

baroreceptory$uku
aorty

chemoreceptoryBJR
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RRyycciinnaa 11.. Drogi do$rodkowe, od$rodkowe oraz cen-
tra integracyjne odruchu Bezolda-Jarischa oraz od-
ruchu z baroreceptorów t%tniczych [1, 10]. W sytu-
acji pobudzenia obydwu odruchów dochodzi
do zmniejszenia aktywno$ci uk"adu wspó"czulne-
go na skutek pobudzenia j'dra pasma samotnego
(NTS), które aktywuje neurony obszaru CVLM 
(doogonowy brzuszno-boczny obszar rdzenia prze-
d"u#onego). Te z kolei za po$rednictwem neuro-
transmitera hamuj'cego GABA (kwas !-aminoma-
s"owy) os"abiaj' impulsacj% z przedwspó"czulnych
naczynioruchowych neuronów RVLM (dog"owowy
brzuszno-boczny obszar rdzenia przed"u#onego).
Jednocze$nie NTS pobudza j'dro dwuznaczne (NA)
i dochodzi do silnej aktywacji przywspó"czulnej.
Ko!cowym efektem zahamowania komponenty
wspó"czulnej i pobudzenia przywspó"czulnej jest
odruchowa bradykardia, hipotensja i rozkurcz na-
czy! obwodowych 
NE – noradrenalina, ACh – acetylocholina
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mocznika, które blokuj! syntez" wolnych rodników, zaha-
mowa#o pobudzenie nerwu b#"dnego. Antyoksydanty nie
wywiera#y przy tym efektu w pocz!tkowej fazie niedokrwie-
nia, a indometacyna w ko$cowej. Fakty te wskazuj!, %e
za pobudzenie BJR w pierwszej fazie ostrego niedokrwie-
nia odpowiadaj! prostaglandyny uwalniane lokalnie z nie-
dokrwionej tkanki. Po ok. 30 min od zamkni"cia przep#y-
wu, a tak%e w czasie reperfuzji rol" t" przejmuj! wolne
rodniki, które pobudzaj! zako$czenia na wi"kszym obsza-
rze. W procesie tym po&rednicz! receptory TRPV1 [19]. 

Do wyzwolenia BJR prowadzi tak%e pobudzenie recep-
torów 5-HT3 na dosercowych nerwach b#"dnych [20]. Jak
wykazano, w czasie niedokrwienia mi"&nia sercowego
i przy niestabilnej dusznicy poziom 5-HT zgromadzonych
w p#ytkach krwi gwa#townie wzrasta i dochodzi do ich ak-
tywacji. Do&wiadczalne zahamowanie jej uwalniania, po-
przez zablokowanie p#ytkowego receptora GP IIb-IIIa tiro-
fibanem, zmniejsza odpowied' do&rodkowych w#ókien
sercowych nerwów b#"dnych na niedokrwienie a% o 50%.
Ponadto podanie osocza bogatop#ytkowego z trombin!
lub kolagenem do lewej komory serca kota nasila#o ak-
tywno&( w#ókien czuciowych serca w sposób wra%liwy
na antagonist" receptorów 5-HT3 [21].

W ostatnich latach wykazano równie%, %e m.in. w cza-
sie do&wiadczalnego niedokrwienia mi"&nia sercowego
u szczurów znacznie wzros#o st"%enie endokannabinoidów
(zw#aszcza AEA) w p#ytkach krwi i monocytach i by#o naj-
wy%sze w pierwszych 30 min po zabiegu [22]. Jak wspomnia-
no powy%ej, AEA nie tylko wyzwala BJR za po&rednictwem
receptorów waniloidowych TRPV1 [22], ale dzia#anie to by-
#o istotnie nasilone w ostrej fazie niedokrwienia serca. 

Pomimo licznych rozwa%a$ nad znaczeniem BJR w pa-
tofizjologii uk#adu kr!%enia, jego znaczenie w odpowiedzi
na niedokrwienie mi"&nia sercowego wci!% pozostaje nie-
jasne. Z jednej strony, przy nadmiernym spadku cz"stotli-
wo&ci akcji serca mo%e doj&( do zatrzymania pracy serca
i w kra$cowych przypadkach do tzw. nag#ej &mierci serco-
wej poprzedzonej cz"sto ró%nego rodzaju arytmiami [8, 9].
Z drugiej strony jednak pobudzenie chemowra%liwych do-
&rodkowych w#ókien nerwów b#"dnych zlokalizowanych
w sercu i towarzysz!ca temu odpowied' mo%e niew!tpli-
wie dzia#a( kardioprotekcyjnie. Zwi"kszona aktywno&(
uk#adu przywspó#czulnego z nast"pcz! bradykardi!,
zmniejszeniem kurczliwo&ci serca i rozkurczem naczy$
wie$cowych b!d' nerkowych zmniejsza bowiem obci!%e-
nie nast"pcze, konsumpcj" tlenu oraz obszar zawa#u. Co
wi"cej, wyd#u%ona faza rozkurczu serca zwi"ksza perfuzj"
w naczyniach wie$cowych, a ich odruchowy rozkurcz na-
sila przep#yw we wszystkich warstwach mi"&nia sercowe-
go [18, 19, 23, 24]. 

Czynniki modyfikuj!ce odruch 
Bezolda-Jarischa

Kardioprotekcyjny charakter BJR potwierdzono m.in.
w do&wiadczeniach na psach. Z jednej strony stwierdzono

bowiem, %e zarówno wysi#ek fizyczny, jak i ci!%a zwi"ksza-
#y odruchowy, stymulowany 5-HT lub fenylbiguanidem,
a zale%ny od tlenku azotu przep#yw w naczyniach wie$co-
wych. Z drugiej strony natomiast wykazano, %e hiperho-
mocysteinemia oraz cukrzyca typu 1 os#abiaj! indukowa-
n!, zale%n! od BJR wazodylatacj" naczy$ wie$cowych [25].

Dzia#anie kardioprotekcyjne peptydów natriuretycz-
nych ANP, BNP i CNP mo%e cz"&ciowo wynika( z ich modu-
luj!cego wp#ywu na BJR. Okaza#o si" bowiem, %e nasila#y
one stymulowany podaniem 5-HT BJR u normotensyjnych
owiec i szczurów. Podanie fenylbiguanidu czuwaj!cym
owcom otrzymuj!cym w infuzji ANP, BNP lub CNP prowa-
dzi#o na przyk#ad do nasilenia odruchowej bradykardii od-
powiednio a% o ok. 95, 140 i 60%. Okaza#o si" przy tym, %e
u szczurów ANP nasila# bradykardi" wywo#an! pobudze-
niem receptorów BJR, nie wp#ywa# natomiast na odpowied'
z baroreceptorów t"tniczych. Poniewa% efekt ANP by# ha-
mowany przez ondansetron, mo%na przypuszcza(, %e zwi"k-
sza on uwalnianie serotoniny, która z kolei aktywuje recep-
tory 5-HT3 na zako$czeniach czuciowych nerwu b#"dnego
[10, 26]. 

U osób z nadci&nieniem dochodzi do os#abienia odru-
chów z receptorów obszaru sercowo-p#ucnego, co praw-
dopodobnie zwi!zane jest z towarzysz!cym temu stano-
wi przerostem serca. Podobne zale%no&ci wykazano
w do&wiadczeniach na szczurach z nadci&nieniem sponta-
nicznym (SHR), u których dochodzi#o do os#abienia stymu-
lowanego 5-HT BJR. Os#abienie BJR u szczurów normoten-
syjnych poddanych 30-dniowemu okresowi niedokrwienia
serca wynika równie% prawdopodobnie z przerostu lewej
komory [15]. Co wi"cej, inhibitory enzymu konwertuj!ce-
go angiotensyn" (ACE), np. peryndopryl i enalapryl, hamu-
j!c rozwój hipertrofii serca u SHR lub redukuj!c przerost
serca indukowany za pomoc! infuzji izoprenaliny, zapobie-
gaj! os#abieniu BJR [10]. Pokrywa si" to z wynikami bada$,
w których wykazano, %e angiotensyna II os#abia BJR za-
równo u ludzi, jak i zwierz!t [10, 27]. W tym kontek&cie
na uwag" zas#uguje potencjalne dodatkowe dzia#anie nie-
po%!dane inhibitorów ACE, zwi!zane z odnotowanymi
przypadkami omdle$ wazowagalnych u pacjentów przyj-
muj!cych leki z tej grupy [27]. 

Znane s! równie% przypadki modyfikacji BJR przez inne
leki. Gwa#towny, zale%ny prawdopodobnie od BJR spadek 
ci&nienia krwi stwierdzono u pacjentów, którzy par" minut
wcze&niej przyj"li nitrogliceryn" [28]. Lek przeciwarytmicz-
ny – amiodaron, podawany szczurom normotensyjnym oraz
z nadci&nieniem nerkowym os#abia# indukowan! 5-HT od-
ruchow! bradykardi" i hipotensj" o ok. 20–30% [29]. Przyj-
mowanie antagonistów receptorów 5-HT3 wykorzystywa-
nych powszechnie jako &rodki przeciwwymiotne, g#ównie
w onkologii, mo%e prowadzi( do zaburze$ rytmu serca, zw"-
%enia t"tnic wie$cowych oraz uczucia bólu w klatce piersio-
wej [30]. Ponadto BJR jest hamowany przez tubokuraryn",
pankuronium i etanol, a nasilany przez etanol [20].
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Podsumowanie
Odruch Bezolda-Jarischa odgrywa istotn! rol" w pato-

fizjologii uk#adu sercowo-naczyniowego, m.in. podczas roz-
wijaj!cego si" niedokrwienia serca i reperfuzji przep#ywu
wie$cowego, nastr"cza jednocze%nie wiele problemów kli-
nicznych. Uwzgl"dnienie znaczenia BJR w patomechani-
zmie nast"pstw choroby niedokrwiennej serca mo&e mie'
znaczenie w opracowywaniu nowych strategii terapeutycz-
nych i diagnostycznych. Odruch Bezolda-Jarischa bowiem,
oprócz dzia#ania kardioprotekcyjnego, mo&e %wiadczy'
o wykonaniu udanej reperfuzji. Sugeruje si" ponadto, &e
badania wysi#kowe, w których dochodzi do stymulacji ner-
wu b#"dnego, w po#!czeniu z analiz! zapisu zmienno%ci
rytmu serca (HRV), mog! zwi"kszy' dok#adno%' diagnozy
EKG w rozpoznaniu obszarów niedokrwionych u pacjen-
tów z dusznic! bolesn! [5].
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