
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С ПУЛМОНАЛНА 

(АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ

Д-Р ЕВГЕНИЙ ГОШЕВ; КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ 
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ; МИ-МВР



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) 
ХИПЕРТОНИЯ-ДЕФИНИЦИЯ/И/

1. Пулмоналната хипертония (ПХ) се дефинира 
като повишаване на средното налягане в 

пулмоналната артерия (PAPm) ≥ 25 mm Hg в 
покой, оценено чрез дясна сърдечна 
катетеризация (ДСК).

* Данните към момента показват, че нормалното 
PAPm в покой е 14 ± 3 mm Hg при горна 

нормална граница прибл. 20 mm Hg.
2. Пулмоналната хипертония е рядко и 
разрушаващо заболяване, което се характеризира с 
прогресивно нарастване на пулмоналното 
артериално налягане и пулмоналното съдово 
съпротивление, което причинява недостатъчност 
на „дясното“ сърце и смъртен изход. (Badesh et al., 
2009; Farber and Localzo, 2004)



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) 
ХИПЕРТОНИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ

 I. Белодорбна артериална хипертония
1. Идиопатична
2. Наследствена: 1. BMPR2 мутация; 2. Други мутации
3. Индуцирана от токсини и/или медикаменти
4. Асоциирани с: СТБ; HIV; портална хипертония; ВСП;  шистозо-
     миаза
I`. Белодорбна венозна оклузивна болест и/или белодробна 

хемангиоматоза
1. Идиопатична
2. Наследствена – EIF2AK  и други мутации
3. Индуцирана от токсини и/или медикаменти
4. Асоциирани с: СТБ; HIV
I``. Персистираща пулмонална хипертония при новородени
II. Белодробна хипертония поради заболявания на лявата сърдечна
     половина – систолна или диастолна ЛК дисфункция; клапни пороци и 
     др.



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) 
ХИПЕРТОНИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ

 III. Белодробна хипертония поради белодробни заболявания 
и/или хипоксия: 
1. ХОББ; 
2. Интерстициални белодробни заболявания; 
3. Други белодробни заболявания със смесен характер – рестриктивни 

и/или обструктивни нарушения;
4. Сънна апнея;
5. Нарушения с алвеоларна хиповентилация;
6. Хронично пребиваване в условия на голяма височина;
IV. Хронична тромбемболична белодробна хипертония и други състояния 

на запушване на белодробните артерии:
1. Хронична тромбемболична белодробна хипертония;
2. Други състояния на запушване на белодробните артерии – 

ангиосарком; други интраваскуларни тумори; артериит; конгенитални 
стенози на белодробните артерии; паразити (хидатидоза)



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) 
ХИПЕРТОНИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ

 V. Белодробна хипертония с неясни и/или мултифакториални 
механизми
1. Хематологични нарушения: хронична хемолитична анемия, 

миелопролиферативни нарушения; спленектомия;
2. Системни нарушения: саркоидоза, белодробна хистиоцитоза, 

лимфангиолейомиоматоза;
3. Метаболитни нарушения: нарушения в натрупването на гликоген, 

болест на Гоше, нарушения на функцията на щитовидната жлеза;
4. Други заболявания: белодробна туморна тромботична туморна 

микроангиопатия; фиброзиращ медиастинит; хронична бъбречна 
недостатъчност – с или без хемодиализа; сегментна белодробна 
хипертония



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 
ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС – NYHA/WHO

 I. Пациенти с PAH, при които няма ограничения при 
обичайна физическа активност; не се предизвикава 
засилващи се диспнея, умора, гръдна болка или 
пресинкоп;

 II. Пациенти с PAH, които имат леки ограничения на 
физическата активност. В покой няма дискомфорт, но 
обичайната физическа активност предизвиква 
засилващи се диспнея, умора, гръдна болка или 
пресинкоп;

 III. Пациенти с PAH, които имат значително ограничена 
физическа активност. В покой няма дискомфорт, но при 
усилия с интензивност под обичайната имат засилващи 
се диспнея, умора, гръдна болка или пресинкоп;

 IV. Няма възможност за физическа активност. В покой 
може да има симптоми на ДК недостатъчонст. 
Симптоматика има и в покой, която се засилва при всяка 
физическа активност независимо от интензиността.



ИЗВОДИ

I. Пулмоналната (артериална) хипертония е краен 
резултат от множество нозологични единици и 
патологични отклонения в кардиопулмоналната 
хемодинамика.

#
II. Клиничната симптоматика е еднотипна в 

основната си част и включва, прогресираща 
умора при физическо натоварване, задух, 

прекордиален дискомфорт и/или ангина, 
синкоп или пресинкоп.



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

ТЕРАПИЯ

I. Медикаментозна: 1. Специфични медикаменти: а/ 
Фосфо-диестеразни инхибитори, б/ Ендотелин 
рецепторни антагонисти, в/ Простациклинови 
аналози; 2. Базисни /традиционни/ медикаменти: а/ 
Антикоагуланти, б/Диуретици, в/ подаване 
допълнително на 02

II. Оперативни методи – дясно ляв шънт.
III. Рехабилитация.

*
Терапията на пациентите с PAH е 

екипно  занятие!
Предхождано от адекватна оценка на 

състоянието на пациента!



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

*Патологичните промени на клетъчно и тъканно 
ниво в белите дробове са:
1.Клетъчна пролиферация;
2.Забавяне на темповете на апоптоза;
3.Ендотелна дисфункция;
4.Микротромбоза „in situ“;
5.Асептично възпаление;
* Сумарно резултатът е повишение на съдовото 
съпротивление в белодробните съдове и 
резултатът е умора (нисък физически капациет) 
и задух при усилие.



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ / ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКИЯ 

КАПАЦИТЕТ

Uth–Sørensen–Overgaard–Pedersen - оценка

Средно нетренирани мъже имат 
VO2 max приблизително  35–40 
mL/(kg·min).
За нетренирани жени този 
показател е приблизително 27–
31 mL/(kg·min).



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ / ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАДУХА

Скала за анамнестична оценка на задуха

1 yard = 91,44 cm



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ / ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА 

ЗАДУХА / СКАЛА НА BORG

В каква степен е затруднено дишането ви в 
момента

 0 
Няма затруднение 

0.5 Много, много леко  (едва 
забележимо) 

1 Много леко 

2 Леко 

3 Умерено 

4 В известна степен тежкж 

5 Тежко

6

7 Много тежко

8

9 Много, много  тежко (почти 
максимално) 

10 Максимално



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ / ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА 

ЗАДУХА / ВИЗУАЛНА АНАЛОГОВА СКАЛА

Визуална аналогова скала за оценка



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Обобщение на публикуваните проучвания с 

физическо натоварване при белодробна артериална 
хипертония



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

*При PAH белодробната съдова система се ремоделира от 
„висок дебит / ниско съпротивление“ в „нисък дебит / високо 
съпротивление“;

*Пулмоналната рехабилитация е с доказана ефективност при 
лечение на пациенти с СН, ХОББ, ХДН – т.е. PAH II и  III групи;

*При пациенти с PAH I група проучванията са малко на брой и 
не са достатъчно доказателствени – „първоначалните насоки 
са фокусирани върху отрицателния ефект на физическото 
натоварване при пациентите с PAH, поради повишаване на 
пулмоналното артериално налягане“ . 

*Последните концепции са, че физическата активност трябва 
да присъства в терапевтичната схема като допълнителна 
терапия в рамките на свободен от симптоми интервал.

(Bodesch et al. 2004)



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ДЕФИНИЦИЯ

ПУЛМОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Е:
*Интервенция с методите на кинезитерапията и 
рехабилитацията, структурирана разбираемо за 
пациентите, която се основава на:
1.Базираната на доказателствата медицина;
2.Цялостна оценка на състоянието на пациента;
3.Адаптирана според индивидуалните нужди на 
пациента;
*Включва:
1.Физически упражнения;
2.Обучение на пациента;
3.Даване на насоки за промяна на поведението за 
подкрепа на здравословния начин на живот.



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ЦЕЛИ:
I.Повишаване на физическия капацитет;
II.Повишаване на функционалния клас;
III.Повишаване на максималната 
02консумация;
IV.Намаляване на СЧ в покой;
V.Подобряване на качеството на живот;
VI.Преодоляване на психосоматичните 
проблеми – депресия, социална изолация.



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Кинезитерапия след функционална оценка 
на състоянието на пациента;
Обучение в различни дихателни техники-
енергоспестяващи техники и прийоми, 
образователни лекции и др.;
Рационален хранителен режим;
Психосоциална подкрепа;



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

I. Кинезитерапия - след функционална оценка на 
състоянието на пациента;

1) Физическият толеранс се определя чрез велоергометрия или тредмил като 
едновременно с това се отчитат редица физиологични показатели като: 
максимална кислородна консумация, максимална пулсова честота и 
максимално количество извършена работа. 

2) Честотата на провеждане на процедурите по КТ варират при различните автори – 
от ежедневно провеждани до един път седмично. Времетраенето на едно 
отделно КТ занимание е между 10 – 45 минути.

3) Оптималната продължителност на КТ интервенция все още е обект на 
обсъждане и дискусии, но по-малко на брой от 28 процедури нямат значим 
ефект върху състоянието на пациентите с ХОББ (Troosters T, 2005). Най-често КТ 
курс е в рамките на 4 до 10 седмици (Lacasse Y, 2006).

4) Подходящо е тренирането на дихателната мускулатура особено в комбинация с 
общоукрепващи физически упражнения  Кинезитерапията се прилага с успех 
при болни в клиничен етап, амбулаторни пациенти и в домашни условия.

5) Кинезитерапията подобрява физическия капацитет, намалява 
затрудненото дишане, подобрява качеството на живот, намалява 
броя на хоспитализациите и болничния престой, подобрява 
настроението и намалява тревожността. Ефектът се запазва и след 
преустановяване на заниманията по кинезитерапия (ATS/ERS, 2006). 



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ІІ. Обучение в различни дихателни техники-
енергоспестяващи техники и прийоми, образователни 
лекции и др.;

1) Характерно за модела е обучението на пациентите и тяхното 
активно участие в процеса на лечение (self-management). Обучение 
на болния и близките му в ежедневно контролиране и справяне с 
комплексните здравни проблеми на хроничното заболяване чрез 
самонаблюдение и самопомощ.
2) Обучаване в енергосъхраняващи техники при извършване на 
различни д дейности в ежедневието. Те помагат на пациента при 
изпълнение на различни задачи и  включват дирижирано дишане, 
стратегии за овладяване на задуха, ранно разпознаване и лечение 
на екзацербациите в домашни условия, предварително планиране на 
дейностите и използването на помощни средства.
3) Обучаване на начина за правилно използване на инхалаторните 
медикаменти, тяхното дейстие, възможни странични ефекти. 



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

III. Рационален хранителен режим;
 Проблем за болните с PAH II група (ХОББ) представлява както 

наднорменото така и поднорменото тегло. Пациентите, които имат 
затруднения в дишането при хранене, се съветват да се хранят по-често 
и по малко. 

 Болните, които увеличат енергийния внос на организма подобряват и 
силата на респираторната мускулатура (Nici L, 2006). Креатинът би 
могъл да има положителен ефект относно активирането на анаболните 
процеси в организма, но за това са необходими още изследвания (Fuld 
J, 2005). Анаболните стероидни препарати увеличават телесното тегло 
и мускулната маса, но нямат доказан значим ефект върху физическия 
капацитет при болните с ХОББ (Yeh SS, 2002).



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

IV. Психосоциална подкрепа:
1) Провежда се под формата на индивидуални и групови 

дискусии и беседи фокусирани върху специфичните 
проблеми на болестта с цел намаляване на тревожността и 
депресията.

2) Дават се инструкции за мускулна релаксация, автогенен 
тренинг за       намаляване на диспнеята и стреса, както и 
контрол на паниката.

3) Разпространението на депресията при пациенти с ХОББ 
варира от 20-60%.

4) Болните губят мотивация за лечението си и при тях 
епизодите на екзацербация са по-чести. Малко данни 
показват ефикасността на антидепресанти при тази 
популация, въпреки че някои проучвания сочат, че 
селективните инхибитори на серотонина са ефективни (CTS, 
2007). 



ПУЛМОНАЛНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ – PULMONARY HYPERTENSION 

ASSOCIATION – CONSENSUS STATEMENT

I. Много от PAH-специалистите считат, че определени двигателни 
упражнения при PAH може да имат благоприятен ефект.

II. Пациентите трябва да консултират лекарите преди да започнат 
рехабилитационната програма.

III. Необходимо е да се спазва стриктно изискването за праг от 50-
60% интензитет.

IV. Препоръчват се упражнения срещу леко съпротивление както и 
умерено интензивна аеробна активност.

V. Не се препоръчва едновременно ангажиране на горни и долни 
крайници – например тренировка на NordicTrack machine.

VI. Пациенти в III/IV ФК следва внимателно да бъдат оценени преди 
да започната тренировъчна програма.

VII. Желателно програмите да започнат в клинична обстановка при 
създадени съответни зони за тренировка.

VIII. Работата на терен следва да се избягва при лоши климатични 
условия.



ПУЛМОНАЛНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ – SF-36 HEALTH SURVEY

SF-36® въпросник за здравното състояние включва 
една мултимодална скала за оценка на всяка една от 
следните характеристики на здравното състояние:
(1) Физическа дееспособност;
(2) Ограничение в ролевото поведение поради 
физически здравни проблеми;
(3) Соматична болка;
(4) Социална вградимост;
(5) Общи аспекти на менталното здраве 
(психологически дистрес и психологическо здраве);
(6) Ограничение в ролевото поведение поради 
емоционални проблеми;
(7) Виталност (енергия/умора); и
(8) Обща перцепция за здравното състояние.



ПУЛМОНАЛНА (АРТЕРИАЛНА) ХИПЕРТОНИЯ – 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Не трябва да забравяме, че движението е жизнено 

необходимо като неотменима част от нашето 
съществуване.



ПУЛМОНАЛНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Специални благодарности на екипа на 
ФКТТСА (Факултет Кинезитерапия, Туризъм 
и Спортна анимация) катедра"Кинезитерапия 
и рехабилитация“ при НСА "В. Левски" 
(Национална спортна академия "Васил 
Левски") за оказаната подкрепа!

Благодаря за вниманието!
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