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Надморска височина според влиянието й 
върху човешкия организъм

SaO2

Малка височина 0-1500 м > 96%

Умерена височина 1500-2500 м > 92%

Голяма височина 2500-4300 м 80-92%

Много голяма 
височина

4300-5500 м 70-80%

Екстремна височина > 5500 м < 70%



Надморска височина и дисоциационна 
крива на хемоглобина



Приспособяване към голяма надморска височина

Акомодация
Увеличаване на честотата и дълбочината на дишането 
(хипервентилация)
Повишаване на сърдечната честота

Аклиматизация
Увеличена продукция на еритроцити (увеличаване на 
кислородопренасящия капацитет на кръвта)
Повишаване на налягането в белодробните съдове (включване в 
действие на алвеоли, които не участват в дишането на морското 
равнище)
По-голямо образуване на 2,3-ДФГ, предизвикващ освобождаване 
на кислорода от хемоглобина, подпомагащо доставянето на 
кислород за тъканите

Адаптация
Трайни промени при живеещи на голяма надморска височина



Промени в организма под влияние на 
хипобарната хипоксия

• Дишане, алкално-киселинно равновесие
• Транспорт на кислорода 
• Афинитет на хемоглобина към кислорода
• Циркулация

Системна циркулация

Белодробен кръвоток

Мозъчен кръвоток
• Мозъчна функция
• Ендокринна система, метаболитни промени



Дишане и алкално-киселинно равновесие

• Стимулиране на периферните хеморецептори → 
хипервентилация

• Неадекватност на този механизъм на височина над 2400-2500 м 
→ 
понижаване на SaO2

• Хипокапния   → 
респираторна алкалоза 
намаляване на мозъчния кръвоток

• Увеличаване на бъбречната екскреция на бикарбонати, 
премахващо респираторната алкалоза (след няколко дни 
престой на голяма височина)

• Бавно по-нататъшно усилване на дишането в покой 
(продължаваща хеморецепторна стимулация)



Транспорт на кислорода

Екстравазация на течност
намаляване на вътресъдовия обем с 

10-20%

Полиурия

Повишаване на нивото на хемоглобина 
(увеличаване на кислородопренасящия капацитет на кръвта)

Увеличаване на продукцията на еритропоетин 

По-нататъшно увеличаване на кислородопренасящия капацитет

↓ ↓

↓



Афинитет на хемоглобина към кислорода

Малка и умерено голяма надморска височина

Увеличаване на количеството на 2,3-ДФГ в еритроцитите
Изместване на дисоциационната крива на хемоглобина надясно

Голяма и много голяма надморска височина

Респираторна алкалоза
Изместване на дисоциационната крива на хемоглобина наляво

Екстремна височина

Респираторна алкалоза
Изместена наляво дисоциационна крива на хемоглобина



Кръвообращение

Първоначални промени

Повишаване на сърдечната честота

Намаляване на вътресъдовия обем с намаляване на 
ударния обем

Увеличаване на сърдечния дебит поради преобладаване 
на ефекта на повишената сърдечна честота

Вазоконстрикция в системната циркулация

Повишаване на артериалното налягане

Промени при продължителен престой (над 3 седмици)

Постепенно намаляване на степента на първоначалните 
изменения, като сърдечният дебит остава увеличен в 
известна степен.



Белодробна циркулация

Повишаване на пулмоналното артериално налягане вследствие на 
повишаване на съпротивлението в белодробното съдово русло.

Допълнителни фактори:
Физическо натоварване
Ниска околна температура
Спиране на дишането по време на сън

Адаптивен механизъм за подобряване на съотношението 
вентилацията/перфузия на белите дробове. 

Степента на повишението на белодробното артериално налягане е 
пропорционална в известна степен на тежестта на хипоксията. 



Мозъчен кръвоток

Функция е на баланса между:
Дилатация на мозъчните съдове в резултат на 
хипоксията и
Констрикция на мозъчните съдове в резултат на 
хипокапнията, дължаща се на предизвиканата от 
хипоксията хипервентилация

Въпреки хипервентилацията винаги е увеличен при 
надминаване на височина от около 2500 м.
В хода на аклиматизацията се нормализира



Хормонални и метаболитни промени

Повишаване на нивото на пролактина и прогестерона 

Липса на промяна на естрадиола, кортизола, АКТХ 

Повишаване на Т3, Т4, без промяна в нивото на ТСХ

Понижаване на нивото на кръвната захар, без промяна на 
инсулина

Понижаване на нивото на тестостерона

Несигнификантни промени на лептина

Повишаване на адипонектина 

Повишаване на нивото на соматотропина

Повишаване на инсулиноподобния растежен фактор-1 и IGF 
свързващия протеин-3



Остри височинни синдроми

Мозъчен оток при голяма височина

Остра височинна болест

Белодробен оток при голяма височина



2000 м – 1.4%

3000 м – 7.4%

За разлика от 
наблюдаваната честота на 
острата планинска болест 
на по-голяма височина, на 
това надморско равнище 
честотата е еднаква, 
независимо от 
надморската височина, на 
която живеят изкачващите 
се лица (800-1000 м или 
по-малка).

(Roggla et al. 1992) 



(Basnyat et al., 2000)

4300 м 
AMS – 68%

HACE – 31%

HAPE – 5%

Значимо по-често 
при жени



(Vargas et al., 2001)

Putre - 3500 м 
AMS – 28%

Alto Pacollo - 4250 м 
AMS – 60%



Честота на височинната болест



Честота на острата височинна болест 
според пола



Генетична основа

EGNL1 кодиращ пролил хидроксилаза домен-съдържащ протеин 2 
(PHD2) (PHD2 има потискащ ефект върху HIF-1α)

EPAS1 кодираща ендотелния PAS домен-съдържащ протеин 1
(Хипоксия-индуцируем фактор 2α, HIF-2α)

D алел на ACE-гена и M алел на AGT-гена (свързани с риск от 
развитие на HAPE)

Гени за
Тирозин хидроксилаза
Серотонинов транспортер (5-HTT) 
Ендотелна NO синтетаза (eNOS)
CYP11B2
Hsp70
Ендотелин-1
Протеини на сърфактанта A1 и A2



Бързо изкачване до височина над 3500 

Място на живеене на малка надморска 
височина

Млади лица под 25-годишна възраст 

Тежки физически усилия 

Затлъстяване 

SaO2 под 80% 

Рискови фактори



В сравнение с непушачите при пушачите се наблюдават: 

• по-ниска честота на AMS и по-ниски оценки на AMS при 
пристигането 

• по-високо ниво на хемоглобина и пулмоналното налягане 
и по-ниска SpO2 след престой от 3 до 6 месеца на голяма 
височина

• по-ниски FEV1 и максимална вентилация след престой от 
3 до 6 месеца 

Тютюнопушене

(Wu et al., 2012) 





Нефармакологични методи 
(по-сигурни и ефективни, но отнемащи повече 

време)

Осигуряване на известна аклиматизация 
преди изкачване на много голяма надморска 
височина

Спане девет или повече нощи на височина над 
2500 м в месеца преди изкачване на много 
голяма височина

Предотвратяване на височинната 
болест



Нефармакологични методи 

Начин на изкачване

1. Изкачване на етапи с време за аклиматизация към 
съответната височина три или повече дни преди 
изкачването към следваща

2. Постепенно изкачване с малка промяна на височината 
за денонощие. Спане на 300 м по-високо от 
предишния ден. Изкачване през деня на високо, спане 
през нощта на ниско. 

3. Комбинация от изкачване на етапи и постепенно 
изкачването – най-сигурен начин.



Нефармакологични методи 

Хранителен режим, прием на течности и др.

1.1. Въглехидрати в храната > 70% от дневния калориен прием. Въглехидрати в храната > 70% от дневния калориен прием. 
Образуваният при разграждането на въглехидратите Образуваният при разграждането на въглехидратите 
въглероден двуокис има стимулиращ ефект за дишането. въглероден двуокис има стимулиращ ефект за дишането. 

2.2. Прием на достатъчно количество течности.Прием на достатъчно количество течности.

3.3. Избягване на алкохола, сънотворните и седативните средства, Избягване на алкохола, сънотворните и седативните средства, 
тютюна.тютюна.



Асетазоламид (проучвания) 

Общ брой участници – 2305

Ацетазоламид 250 мг – 221 
(Ацетазоламид 250 мг: Basnyat et al., 2006, Van Patot et al., 2008, Gertsch et al., 2010)



Проучване върху използването на 
ацетазоламид за предотвратяване на 

височинната болест

Пътуващи до Куско (991 лица)

Ацетазоламид – 16,6%
Продукти от кока – 62,8%

(Salazar et al., 2012)



На голяма надморска височина ацетазоламидът не 
подобрява, а влошава :

концентрацията, 
скоростта на когнитивната  обработка на 
информацията, 
реактивното време, 
краткосрочната памет, 
работната памет.

В сравнение с плацебо профилактичното му 
приложение води до понижаване на честотата на 
острата височинна болест. 

(Wang et al., 2013)



Дексаметазон

За разлика от ацетазоламида не благоприятства 
аклиматизацията

Рязкото прекъсване на приложението на 
дексаметазон може да се последва от rebound ефект 
и изява на симптоми на остра височинна болест, 
които са липсвали по време на приложението на 
медикамента. 

Доза: 2-3 x 4 mg / 24 h



Теофилин

Теофилинът в доза 250 до 500 mg дневно 
намалява честота на острата височинна 
болест и тежестта на изявата й. 

(Няколко проучвания с малък брой 
участници.)



Бозентанът, започнат 5 дни преди началото на изкачването на голяма 
височина, не е довел до подобряване на работния капацитет и 
понижаване на систолното пулмонално налягане, като е влошил SpO2 
по време на физически усилия с голяма интензивност. 
(Seheult et al., 2008)

Бозентанът е редуцирал значимо хипоксия-индуцираното повишаване 
на систолното пулмонално налягане.
[Бозентан (250 mg) след 90 min въздействие на нормобарна хипоксия]

CS Bosentan: 27.0±3.3 mmHg; 
Placebo: 32.1±3.5 mmHg
(P<0.01) 

HAPE Bosentan: 35.0±2.9 mmHg
Placebo: 41.4±7.6 mmHg
(P<0.05) 

(Pham et al., 2012 )

Бозентан



Прогестерон

В комбинация с ацетазоламид медроксипрогестеронът подобрява 
кислодорната сатурация на хемоглобина и PaO2. 

Медроксипрогестеронът има действие на дихателен стимулант, но 
клиничната полза от приложението му по отношение на развитието 
на остра височинна болест не е доказана.

Комбинацията медроксипрогестерон/ацетазоламид дава по-добър 
резултат по отношение на PaO2, отколкото самостоятелно 
приложените медикаменти. 

Medroxyprogesterone 30 mg
Medroxyprogesterone 30 mg + acetazolamide 250 mg 

(Wright et al., 2004)



Суматриптан (Imitrex)
 

(Селективен агонист на серотониновите рецептори) 
Има известна ефективност по отношение на 
главоболието при голяма надморска височина и за 
предотвратяване на развитието на остра височинна 
болест (NNT = 4).

Доза: 25-100 mg дневно

Необходими са по-нататъшни проучвания.

(Utiger et al., 2002; Seupaul et al., 2012)



Габапентин

(Синтетичен аналог на GABA)

В състояние е да предотврати главоболието при голяма 
надморска височина и развитието на височинна болест 
(NNT = 6).

Доза: 300-600 mg дневно

Малко проучвания върху малък брой лица. 
Необходими са по-нататъшни проучвания.

(Jafarian et al., 2007; Jafarian et al., 2008; Seupaul et al., 2012)



Гинко билоба

В сравнение с плацебо Гинко е неефективен по отношение 
предотвратяването на острата височинна болест. 
(Gertsch et al., 2004)

В групата с Гинко билоба е установeно значимо понижаване на 
честотата на острата височинна болест (0%, P<.05) в сравнение с 
групата на получавалите ацетазоламид (36%, P<.05) или плацебо 
(54%). 
(Moraga et al., 2007)

Гинко билоба предотвратява (и не предотвратява) острата 
височинна болест. Източникът и съставът на продуктите от ГБ 
вероятно определят ефективността им при профилактиката на 
острата височинна болест.
(Leadbetter et al., 2009)



Лечение на острата височинна болест

Кислород 2-6 l/min

Лекарствени средства
Ацетазоламид
Дексаметазон - 2-4 mg през 6 часа
Аспирин (325-500 mg  през 4-6 часа), Ацетаминофен (325  mg 
през 4 часа или 500 mg през 6 часа), Ибупрофен (200-800  mg 
през 4-6 часа) могат да се дадат за повлияване на 
главоболието, но са малко ефективни

Изкуствено създаване на условия, съответстващи на по-
малка надморска височина

Преносима хипербарна камера
Чувал на Gamow (Dr. Igor Gamow, University of Colorado)
Чувал Certec (френско-германска разработка)
PAC, Portable Altitude Chamber (Dr. Jim Duff)

СРАР шлем





Чувал на Gamow

Реална височина – приблизително 5400 м
Изкуствено намалена височина до 3400 м



CPAP Helm

При изкуствено създадена надморска височина от 4300 м 
повишаване на SaO2 от 80% на 90% 

(при РЕЕР 10-15 cmH2O)







Може да се разглежда като “краен стадий” 
на тежка височинна болест с:

- нарушения на съзнанието и/или атаксия 
при лица с прояви на височинна болест 
или
- нарушения на съзнанието и атаксия при 
лица без прояви на височинна болест.

Височинен мозъчен оток



Поведение при височинен мозъчен оток

Незабавно спускане на по-малка височина
В идеалния случай слизането трябва да бъде до височина под 
2500 м.

Преносима хипербарна камера (може да бъде 
животоспасяваща).

Престой в камерата поне 6 часа

Кислород 
2-6 l/min

Дексаметазон
4-8 mg, 4 mg през 6 часа

Диуретици
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