
1. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) ze względu na złożoną etiopatogenezę 

i niespecyficzne objawy, stanowi poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Zbyt 

późna diagnoza, obniżenie jakości życia, zmniejszenie wydolności fizycznej, postępujące 

upośledzenie stanu funkcjonalnego czy niewydolność prawej komory serca, prowadzą do 

szybkiego pogorszenia stanu klinicznego i zgonu chorego. Pomimo zoptymalizowanego 

w ostatnich latach leczenia specyficznego PAH, nie uzyskano istotnego wpływu na 

wydolność fizyczną oraz czas przeżycia. Uważa się, że pacjenci z nadciśnieniem płucnym 

stanowią grupę chorych, w której upośledzenie tolerancji wysiłku i rokowania są 

porównywalne, jeśli nie gorsze niż u pacjentów z lewokomorową niewydolnością serca (HF). 

W ostatnich latach przeprowadzono nieliczne badania eksperymentalne oraz kliniczne 

wskazujące na korzystny wpływ regularnego treningu fizycznego na przebieg PAH. Obecnie 

prowadzone badania koncentrują się na opracowaniu optymalnego modelu usprawniania 

stanowiącego kompromis między skutecznością, kosztami i dostępnością terapii tej grupy 

chorych. Niniejsza praca stanowi istotne ogniwo w strategii postępowania terapeutycznego, 

przyczyniając się do poszerzenia wiedzy dotyczącej treningu w PAH. 

Badanie zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności oraz bezpieczeństwa, 

autorskiego, opracowanego na potrzeby pacjentów z PAH, sześciomiesięcznego domowego 

programu rehabilitacji kardiologicznej opartej na treningu wytrzymałościowym, 

ogólnousprawniającym, oporowym oraz poprawiającym wydolność układu oddechowego. 

Analiza efektów treningu po roku od rozpoczęcia ćwiczeń pozwala na uzupełnienie braków 

danych długoterminowych w literaturze światowej, co stanowi istotne ograniczenie 

dotychczasowych doniesień, oceniających zachowania zdrowotne oraz wpływ treningu na 

parametry funkcjonalne pacjentów po realizacji programu rehabilitacji. 

Przeprowadzone badanie kliniczne miało charakter prospektywny, interwencyjny, do 

którego włączono 109 pacjentów (46 osób z tętniczym nadciśnieniem płucnym oraz 63 osoby 

z lewokomorową niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową). Grupa kontrolna 

składała się z 25 zdrowych osób bez chorób sercowo-naczyniowych. Pacjenci, którzy wyrazili 

zgodę na udział w domowej rehabilitacji kardiologicznej, zostali objęci opieką zespołu 

terapeutycznego i realizowali ustrukturyzowany program usprawniania przez okres sześciu 

miesięcy. Grupa osób z PAH po zakończeniu etapu interwencji była obserwowana przez 



okres kolejnych sześciu miesięcy, umożliwiając dokonanie oceny długoterminowych efektów 

terapii. 

Aby zapobiec pomijaniu sesji treningowych (minimum 120 sesji w okresie 24 tygodni), 

posłużono się przemyślanym, kompleksowym wsparciem ćwiczących (edukacja, 

telemonitoring, dziennik samokontroli, akcelerometria, pomiary ciśnienia tętniczego 

i częstości akcji serca, ocena zmęczenia, duszności). Model wsparcia okazał się wysoce 

skuteczny (wskaźnik przestrzegania ~ 91%) nie tylko w stosunku do pacjentów z grupy PAH, 

ale również HF, co wskazuje na prawidłowy dobór środków. Ustalono, iż umiejętność 

samokontroli wspierana wykorzystaniem różnych monitorów aktywności oraz telefoniczny 

nadzór nad przebiegiem treningu, stanowiły niezbędne ogniowo programu usprawniania 

realizowanego w warunkach domowych i wydają się być ważną komponentą zachęcającą do 

ćwiczeń. 

Po okresie interwencji, w grupie PAH odnotowano istotny wzrost średniego dystansu 

pokonywanego w teście sześciominutowego marszu (6MWD) o 71,4 m, co wskazuje na 

porównywalną skuteczność z intensywną rehabilitacją w modelu szpitalnym. Przeważająca 

część ćwiczących (75%) przekroczyła minimalną klinicznie istotną różnicę (MCID) ustaloną 

dla tej grupy chorych. Sześciomiesięczny okres obserwacji, podczas którego większość 

uczestników nie podjęła treningu, pozwolił zaobserwować stabilizację osiągniętej poprawy 

6MWD na poziomie 57 m. Ponadto, zaobserwowano istotne zmniejszenie (przekraczające 

MCID) zgłaszanej duszności spoczynkowej po okresie interwencji oraz dalszą poprawę 

w okresie obserwacji. Systematyczna, kontrolowana aktywność fizyczna chorych oraz 

długotrwały okres interwencji doprowadziły również do istotnego wzrostu spoczynkowego 

poziomu SaO2, co wzmacnia wartość powyższych analiz. Efekt ten nie utrzymał się po 

zaprzestaniu ćwiczeń w kolejnych sześciu miesiącach obserwacji, co sugeruje związek 

systematycznej aktywności ruchowej ze spoczynkowym nasyceniem krwi tlenem. W grupie 

HF również odnotowano istotną poprawę 6MWD (37,9 m), lecz bez osiągnięcia MCID dla tej 

populacji chorych. Poczyniona obserwacja potwierdza pogląd, iż pomimo fundamentalnego 

znaczenia badań nad niewydolnością serca w pionierskim podejściu do rehabilitacji 

nadciśnienia płucnego, aktualna konstrukcja programu usprawniania wydaje się być bardziej 

ukierunkowana na problemy pacjentów z PAH. 

Pomimo braku bezpośredniego oddziaływania treningu oporowego, w grupie PAH 

uzyskano istotną statystycznie poprawę siły uścisku ręki. Niestety efekt nie był trwały i po 

roku od rozpoczęcia okresu interwencji oscylował w granicach wartości wyjściowych. 

Obserwacja ta sugeruje, iż za poprawę siły mięśniowej w przypadku braku bezpośredniego 



treningu oporowego mięśni szkieletowych, odpowiadają w przeważającej części adaptacje 

centralne. W grupie HF wzrost siły mięśni obwodowych był znikomy, potwierdzając większą 

skuteczność opracowanego programu ćwiczeń w grupie PAH.  

Przeprowadzony program usprawniania doprowadził również do zwiększenia 

maksymalnego ciśnienia wdechowego (PImax) oraz wydechowego (PEmax) po okresie 

interwencji w obu grupach oraz dalszego wzrostu obu parametrów po okresie obserwacji 

w grupie PAH. Te dane wskazują, iż nieodłącznym elementem programu usprawniania 

powinien być trening oporowy mięśni wdechowych wraz z ćwiczeniami przywracającymi 

prawidłową pracę układu oddechowego oraz mobilizującymi przeponę i klatkę piersiową. 

Odnotowano istotną poprawę jakości życia związaną ze zdrowiem (HRQoL) pacjentów 

z grupy PAH, wyrażoną za pomocą kwestionariusza SF-36 (podskale: PF, RP, VT, RE, PCS). 

Zaobserwowano, iż po zaprzestaniu ćwiczeń, jakość życia stopniowo się zmniejszała 

i pomimo, iż była wyższa niż przed rozpoczęciem etapu interwencji (12 miesięcy wcześniej), 

nie odnotowano istotności statystycznej w odniesieniu do wartości przed terapią. Wykazano 

również, że zmiana HRQoL (ΔPCS przed i po interwencji) w grupie PAH nie zależała od 

stopnia poprawy parametrów wydolności fizycznej, siły mięśni obwodowych ani siły mięśni 

oddechowych. Natomiast u pacjentów z HF jakość życia ulegała poprawie wraz ze spadkiem 

duszności i zmęczenia spoczynkowego.  

W niniejszym badaniu odnotowano jedynie niegroźne przypadki nadmiernego zmęczenia 

czy jednorazowy, nagły wzrost tętna podczas treningu. Uzyskane dane potwierdzają pogląd, 

że trening fizyczny w PAH nie wiąże się z żadnymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi, 

ugruntowując przekonanie o potrzebie rozpowszechnienia rehabilitacji specyficznej dla 

tętniczego nadciśnienia płucnego w tej populacji chorych. 

Podsumowując, opracowany na potrzeby pacjentów z PAH bezpieczny, stosunkowo prosty 

i niedrogi sześciomiesięczny program usprawniania pozwala na uzyskanie poprawy 

parametrów funkcjonalnych, jakości życia oraz wydolności fizycznej chorych z tętniczym 

nadciśnieniem płucnym oraz pacjentów z lewokomorową niewydolnością serca z obniżoną 

frakcją wyrzutową. Ponadto udowodniono, iż poczynione założenia dotyczące metody 

treningu, czasu trwania procesu usprawniania, częstotliwości sesji treningowych 

i intensywności poszczególnych ćwiczeń, wykazują większą skuteczność w terapii chorych 

z PAH. Fakt, iż korzystne efekty rehabilitacji utrzymują się jeszcze przez pół roku po 

zakończeniu ćwiczeń, wskazuje na celowość implementacji zastosowanego autorskiego 

programu rehabilitacji w grupie chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym. 



 


