
Streszczenie
W niniejszej pracy zosta!y przedstawione najbardziej

prawdopodobne patofizjologiczne przyczyny rozwoju
ostrej choroby wysokogórskiej (ang. AMS), jej postaci
p!ucnej tj. wysokogórskiego obrz"ku p!uc (ang. HAPE)
oraz wysokogórskiego obrz"ku mózgu (ang. HACE).
Powy#sze schorzenia zaliczaj$ si" do nadzwyczajnych
zagro#e% &rodowiskowych poniewa# s$ bezpo&rednio
zwi$zane z niskim ci&nieniem atmosferycznym, a tym
samym z niskim ci&nieniem parcjalnym tlenu. Powy#sze
niekorzystne warunki atmosferyczne dla cz!owieka roz-
poczynaj$ si" ju# od wysoko&ci 2500 m n.p.m. w po!$-
czeniu z ekstremalnie ci"#kim wysi!kiem fizycznym
mog$ doprowadzi' w bardzo krótkim czasie do zasa-
dowicy oddechowej, która nie wyst"puje w #adnym
innym wypadku na nizinach. Przy wspinaczce na wyso-
ko&ci powy#ej 4500 m n.p.m. dochodzi do niedotle-
nienia narz$dów wewn"trznych, a przede wszystkim
do zmniejszonej perfuzji nerek ze wszystkim jej kon-
sekwencjami. W wyniku tych niekorzystnych przemian
w po!$czeniu z nieodpowiedni$ aklimatyzacj$, mo#e
doj&' do sytuacji bezpo&redniego zagro#enia #ycia i zdro-
wia. W pracy zosta!y szczegó!owo opisane konsekwen-
cje niedotlenienia wysoko&ciowego, które ostatecznie
mo#e doprowadzi' do rozwoju AMS i jednej z jej ci"#-
kich postaci HACE lub/i HAPE.

S!owa kluczowe: ostra choroba wysokogórska,
wysokogórski obrz"k p!uc, wysokogórski obrz"k mózgu 

Summary
This paper presents the most likely pathophysiolog-

ical causes of the development of acute mountain sick-
ness (AMS, also known as altitude sickness), its pul-
monary form i.e. high altitude pulmonary edema
(HAPE), and high altitude cerebral edema (HACE).
These diseases constitute extraordinary environmental
hazards because they are directly connected with low
atmospheric pressure, and thus low partial oxygen pres-
sure. The above adverse atmospheric conditions start to
affect humans already at an altitude of 2,500 meters
above the sea level and, coupled with extreme physical
exertion, can quickly lead to respiratory alkalosis, which
is not present under any other conditions in the low-
lands. Mountaineering above 4,500 m a.s.l. leads to
hypoxia of internal organs and, primarily, reduced renal
perfusion with all its consequences. The above adverse
changes, combined with inadequate acclimatization,
can lead to a situation of imminent danger to life and
health. This paper describes in detail the consequences
of acute mountain sickness, which can ultimately lead
to the development of AMS and one of severe forms of
HACE and/or HAPE.

Keywords: acute mountain sickness, high altitude
pulmonary edema, high altitude cerebral edema
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Wst!p
Wspinanie si" dla pokonania psychicznych

i fizycznych trudno&ci jest dyscyplin$ do&' m!od$,
trwaj$c$ mniej ni# 200 lat. Cz!owiek chodzi! jednak
w góry wysokie od dawien dawna. Wskazuje na to
cho'by fakt odkrycia w austriackich Alpach,
na wysoko&ci 3100 m n.p.m, mumii cz!owieka
(prawdopodobnie najstarsze znalezisko potwierdza-
j$ce obecno&' cz!owieka w górach wysokich), który
#y! w pó(nej erze neolitycznej, a wi"c oko!o 2800–
2600 lat przed Chrystusem. Nie ma jednoznacznych
dowodów które wyja&nia!y by obecno&' naszego
praprzodka na tej wysoko&ci. Cokolwiek by tam
nie robi! musia!a go jednak zaskoczy' zmiana pogo-
dy i nasz praprzodek przez ponad 5000 lat spoczy-
wa! pod grub$ warstw$ lodu. Nurtowa' nas mo#e
pytanie po co dawni ludzie wspinali si" w góry?
Czy przy&wieca!a im taka sama idea jak teraz? Tury-
styka i czerpanie przyjemno&ci? Z ca!$ pewno&ci$
nie. G!ównym celem by!o zdobywanie po#ywienia
i ciekawo&'.

Nasi przodkowie w czasie podró#y musieli prze-
chodzi' przez wysokie góry. Ju# wtedy zauwa#ono
pewne dolegliwo&ci zwi$zane z przebywaniem
w górach. Dla przyk!adu, w historii Chin znajduje
si" dokument datowany na oko!o 30 rok przed
Chrystusem, gdzie góry nazywano „górami wiel-
kiego bólu g!owy” i „górami ma!ego bólu g!owy”.
Wspomniane w dokumencie góry to najprawdo-
podobniej po!o#one powy#ej 4000 m n.p.m prze-
!"cze w Karakorum i Hindukuszu. Jest to pierwszy
opis ostrej choroby wysokogórskiej (OChW), której
objawem jest ból g!owy. Pe!niejszy opis OChW
znajdziemy w dzienniku pisanym przez ojca jezuit"
Józefa de Acost" (XVI w.). Pisze on, #e podczas prze-
chodzenia przez prze!"cz (prawdopodobnie
na wysoko&ci 4600 m n.p.m) „odczuwa! ogromny
ból g!owy, m"czy! go kaszel z odpluwaniem #y!ek
krwi oraz wymioty”. Wed!ug de Acosty „sk!adniki
powietrza w wysokich górach s$ tak rozrzedzone
i delikatne, nie s$ odpowiednie do oddychania przez
cz!owieka, który wymaga bardzo g"stego i umiar-
kowanego powietrza”. Owo stwierdzenie de Acosty
o rozrzedzeniu powietrza i przypisanie temu przy-
czyn rozwoju ostrej choroby wysoko&ciowej poprze-
dzi!o o ca!e 53 lata odkrycie przez Torricellego ci&-
nienia atmosferycznego, o 58 lat dowiedzenie przez
Pascala, #e ci&nienie atmosferyczne spada wraz ze
wzrostem wysoko&ci oraz, o oko!o 270 lat dowie-
dzenie przez Paula Berta, #e szkodliwe skutki oddy-
chania rozrzedzonym powietrzem s$ spowodowane
niskim ci&nieniem parcjalnym tlenu [1].

Nie zniech"ca to jednak ludzi do odbywania
wypraw w góry wysokie. W ostatnich latach nast$pi!
gwa!towny rozwój turystki, w tym turystki górskiej.
Mo#liwo&ci szybkiego przemieszczania si" po &wie-

cie, ogólna dost"pno&' profesjonalnego sprz"tu wspi-
naczkowego oraz odzie#y technicznej, daj$ ogromne
mo#liwo&ci amatorom gór do zdobywania wysokich
szczytów. Ludzie coraz cz"&ciej, bez wi"kszego przy-
gotowania fizycznego i nie zwracaj$c nale#ytej uwagi
na mo#liwo&ci adaptacyjne organizmu, próbuj$ zdo-
bywa' szczyty gór wysokich. W porównaniu z pr"d-
ko&ci$ z jak$ cz!owiek si" wspina, jego organizm
przystosowuje si" do zmian wysoko&ci stosunkowo
wolno, a po przekroczeniu pewnej wysoko&ci mo#-
liwo&ci adaptacyjne s$ ju# niewielkie. Wtedy poja-
wiaj$ si" problemy, których pod!o#em jest brak mo#-
liwo&ci fizjologicznego przystosowania organizmu
do warunków obni#onego ci&nienia atmosferyczne-
go. W konsekwencji nieprzystosowania organizmu
do warunków wysokogórskich mo#e doj&' do roz-
woju ostrej choroby wysokogórskiej i jej powik!a%
tj. wysokogórskiego obrz"ku p!uc oraz wysokogór-
skiego obrz"ku mózgu.

Ci"nienie atmosferyczne i ci"nienie parcjalne
tlenu, jako g#ówne zmienne uczestnicz$ce
w rozwoju schorze% wysoko"ciowych

W warunkach nizinnych, na których panuj$ opty-
malne warunki dla #ycia cz!owieka ci&nienie atmos-
feryczne przyjmuje &rednio warto&' 1024 hPa, a ci&-
nienie parcjalne tlenu w p"cherzyku p!ucnym
100 mm Hg. Taka warto&' ci&nienia tlenu umo#liwia
jego bardzo szybk$ wymian" w naczyniach w!oso-
watych p"cherzyków p!ucnych, gdzie ci&nienie par-
cjalne tlenu wynosi &rednio 40 mm Hg i przebiega
zgodnie z zasadami dyfuzji. Jednak wraz ze wzrostem
wysoko&ci nad poziomem morza dochodzi do obni-
#enia ci&nienia atmosferycznego, a wraz z nim
do obni#enia ci&nienia parcjalnego tlenu przy czym
jego zawarto&' procentowa w mieszaninie powietrza
jest niezmienna. Przyjmuj$c, #e wraz ze wzrostem
wysoko&ci ci&nienie spada (rycina 1), mo#na okre&li',
jakie ci&nienie parcjalne tlenu b"dzie na danej wyso-
ko&ci. Z prawa Daltona, mówi$cego, i# „ci&nienie
wywierane przez mieszanin" gazów (pB) jest sum$
ci&nie% cz$stkowych poszczególnych gazów”, mo#na
obliczy', #e ci&nienie cz$stkowe tlenu w suchym
powietrzu na &rednim poziomie morza wynosi:

pO24760 mm Hg ü 0,20944159,2 mm Hg

(1 hpa40,75 mm Hg)

Jednak ci&nienie parcjalne tlenu w p"cherzykach
p!ucnych wynosi 100 mm Hg., co wynika z faktu
ogrzania powietrza w górnych drogach oddecho-
wych do ok. 37° C, wymieszania powietrza z powiet-
rzem zalegaj$cym w p!ucach bogatym w CO2.
Dodatkowo nale#y pami"ta' o ró#nicy pomi"dzy
suchym, a wilgotnym powietrzem. Powietrze
po dostaniu si" do dróg oddechowych ulega nasy-
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ceniu par$ wodn$. Ci&nienie cz$stkowe pary wodnej
w p"cherzykach w temperaturze 37° C wynosi nie-
zale#nie od wysoko&ci 47 mm Hg. Aby oszacowa'
rzeczywist$ warto&' ci&nienia parcjalnego tlenu
w powietrzu p"cherzykowym nale#y u#y' wzoru:

pO24(pB1pH2O) ü 0,2094

Wa#ny jest fakt, #e ci&nienie parcjalne pary wod-
nej zmienia si" wraz z temperatur$ cia!a. I tak

przy hipotermii (20° C) wynosi 24 mm Hg, a przy
gor$czce (40° C) wynosi 54 mm Hg. Ma to do&'
istotne znaczenie w czasie wspinaczki wysokogór-
skiej, której zazwyczaj towarzyszy hipotermia, dzi"-
ki temu ci&nienie parcjalne tlenu w p"cherzykach
jest nieznacznie wy#sze ni# przy normotermii. Ta
teoretycznie niewielka ró#nica ma warunkach obni-
#onego ci&nienia atmosferycznego do&' istotne zna-
czenie.

Ci&nienie atmosferyczne na Mont Everest wynosi
ok. 253 mm Hg, a ci&nienie parcjalne tlenu – ok.
42 mm Hg (powietrze nawil#one). Wydawa!oby si",
#e zdobycie tej góry bez aparatu tlenowego jest nie-
mo#liwe, a jednak mo#na tego dokona'.

Funkcje uk!adu oddechowego na tak du#ych

wysoko&ciach przedstawione zosta!y w badaniach
przeprowadzonych w 1981 przez Johna B. Westa,
których celem by!o mi"dzy innymi zbadanie fizjo-
logii oddychania na wysoko&ciach. Wyniki tych
bada% zosta!y przedstawione w tabeli 1, w odnie-
sieniu do warunków „normalnych”.
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Rycina 1. Zale#no&' ci&nienia atmosferycznego parcjalnego od wysoko&ci 
Figure 1. Relationship between partial pressure and altitude

abela I. Porównanie czynno&ci uk!adu oddechowego na Mount Everest i na nizinach
Table I. Comparison of the functioning of the respiratory system on Mount Everest and in the lowlands

           Parametry uk!adu oddechowego                        Mount Everest                                Niziny

Wentylacja podczas oddychania powietrzem                     107 l/min                              ok. 5–6 l/min

cz"sto&' oddechów                                                               86/min                                  12–16/min

cz"sto&' serca                                                                      134/min                                 ok. 70/min

ci&nienie parcjalne O2 we krwi t"tniczej                           28 mm Hg                           70–100 mm Hg

ci&nienie parcjalne CO2 we krwi t"tniczej                        7,5 mm Hg                            35–45 mm Hg

pH we krwi t"tniczej                                                        powy#ej 7,7                               7,35–7,45



Ostra choroba wysoko"ciowa, wysokogórski
obrz!k p#uc i mózgu – terminologia

Choroba wysoko&ciowa jest wspólnym terminem
dla ostrego schorzenia górskiego (AMS), wysoko-
&ciowego obrz"ku mózgowego (HACE) oraz wyso-
ko&ciowego obrz"ku p!ucnego (HAPE). Patofizjolo-
gia tych przypad!o&ci nie jest do ko%ca poznana.
Badania przeprowadzone w ostatnich latach wska-
zuj$ jedynie na potencjalne przyczyny powstawania
wysokogórskiego obrz"ku mózgu (HACE) i wyso-
kogórskiego obrz"ku p!uc (HAPE) oraz zwi$zanym
z nim nadci&nieniem w naczyniach p!ucnych. Nie
okre&lono jednak dotychczas jednoznacznych przy-
czyn rozwoju AMS, HACE i HAPE. Jak do tej pory
najlepszym sposobem prewencji przed rozwojem
ostrej choroby wysokogórskiej jest prawid!owa akli-
matyzacja przez stopniowe wchodzenie na szczyt
oraz dzia!anie zgodne z zasad$ „wspinaj si" wysoko,
&pij nisko”. W #aden inny sposób nie mo#na przy-
gotowa' organizmu do przebywania w warunkach
obni#onego ci&nienia atmosferycznego. W sytua-
cjach gdy stopniowe wchodzenie na szczyt nie jest
mo#liwe lub kiedy objawy choroby zaczynaj$ naras-
ta' zbyt gwa!townie, co mo#e zagra#a' #yciu,
w aklimatyzacji mog$ pomaga' acetozolamid oraz
deksametazon. Jednak aklimatyzacja farmakolo-
giczna nie daje pewno&ci, a pozorne dobre samo-
poczucie mo#e bardzo szybko ulec gwa!townemu
pogorszeniu prowadz$c do AMS, a nawet do której&
ze z!o&liwych postaci HAPE lub HACE.

Objawy kliniczne, towarzysz$ce ostremu
schorzeniu górskiemu

Ostra choroba wysoko&ciowa mo#e zacz$' si" roz-
wija' po przekroczeniu 2500 m. Charakteryzuje si"
ona niespecyficznymi objawami przez co trudne jest
jej rozpoznanie i uchwycenie momentu w który
zaczyna si" rozwija'. G!ówne objawy to ból g!owy,
brak apetytu, md!o&ci, wymioty, zm"czenie, zwroty
g!owy, problemy ze snem i zasypianiem (zaburzenia
snu), ale nie wszystkie te objawy musz$ wyst$pi'
[2]. W fazie zaostrzenia choroby mog$ pojawi' si"
takie objawy jak: zaburzenia &wiadomo&ci, omamy,
niewyra(na mowa, ataksja, pojawienie si" objawów
ogniskowych, drgawki i ostatecznie dochodzi
do &pi$czki [3]. Ból g!owy jest jednym z g!ównych
objawów, ale nie jest on objawem specyficznym.
Objawy AMS pojawiaj$ si" zwykle po 6–12 godzi-
nach od przybycia na znaczn$ wysoko&'. Nie wyst"-
puj$ #adne objawy ostrzegawcze, pojawiaj$ si" jedy-
nie objawy zwi$zane z zaburzeniami neurologicz-
nymi oraz zaburzenia oddechowe, zazwyczaj bardzo
subtelne. Te niespecyficzne objawy ostrej choroby
wysoko&ciowej mog$ doprowadzi' do opó(nienia
w rozpoznaniu i do b!"dnej diagnozy, a AMS mo#na

pomyli' z: wyczerpaniem, odwodnieniem, wych!o-
dzeniem, upojeniem alkoholowym i migren$ [4].

Wysokogórski obrz"k mózgu (HACE) jest szeroko
rozwini"tym ko%cowym stadium ostrej choroby
wysokogórskiej (AMS) i jest zwykle poprzedzany
symptomami AMS. HACE charakteryzuje si" atak-
sj$, ogniskowymi deficytami neurologicznymi,
zaburzeniami przytomno&ci, do &pi$czki w!$cznie.
Ostatnim etapem mo#e by' &mier' na skutek wkli-
nowania pnia mózgu, zwi$zanego z narastaj$cym
obrz"kiem mózgu. U ludzi z objawami wysokogór-
skiego obrz"ku p!uc (HAPE), mo#e bardzo szybko
doj&' do przej&cia z AMS do HACE, a objawy 

HACE mog$ narasta' bardzo szybko, co ze zro-
zumia!ych wzgl$dów jest bardzo niebezpieczne.

Do wszystkich tych objawów dochodzi w wyniku
hipoksji.

Patofizjologia powstawania HAPE
Z uwagi na fakt, #e wysokogórskiemu obrz"kowi

mózgu, który jest szeroko rozwini"tym stadium
ostrej choroby wysokogórskiej, towarzysz$ takie
same przemiany fizjologiczne i patofizjologiczne
jak wysokogórskiemu obrz"kowi p!uc zasadne
wydaje si" omówienie w pierwszej kolejno&ci HAPE,
a nast"pnie rozszerzenie informacji o patofizjologie
HACE.

HAPE jest niekardiologicznym obrz"kiem p!uc,
spowodowanym przez wzmo#one ci&nienie p!ucne,
prowadz$ce do przecieku naczyniowego. W!a&ciwy
mechanizm powoduj$cy hipoksemiczne zw"#enie
naczy% p!ucnych nie jest do ko%ca poznany. Nie-
w$tpliwie jest kilka czynników sk!adowych !$cz$-
cych si" w indywidualn$ przyczyn" HAPE.

Jedn$ z potencjalnych przyczyn zwi"kszenia ci&-
nienia w naczyniach p!ucnych jest efekt Eulera i Lil-
jestranda, czyli odruchowe zw"#enie naczy% krwio-
no&nych w p!ucach w miejscu gdzie p"cherzyki s$
(le wentylowane, czyli odruchowa reakcja na oddy-
chanie powietrzem gdzie ci&nienie parcjalne tlenu
jest bardzo niskie oraz o wzmo#onej aktywno&ci
uk!adu wspó!czulnego i uwolnieniu adrenaliny,
przez co dochodzi do obkurczenia naczy% i pod-
niesienia ci&nienia. Jednak sam proces powstania
nadci&nienia przedstawia si" nast"puj$co: w wyniku
zmniejszenie przep!ywu krwi przez nerki dochodzi
do zwrotnego wch!aniania sodu i wody oraz
do zwi"kszenia erytropoezy. Pojawienie si" znacznej
ilo&ci erytropoetyny prowadzi do wzmo#onej pro-
dukcji krwinek czerwonych (czerwienica pierwotna)
i zwi"kszenia lepko&ci krwi. Niedokrwienie nerek
prowadzi równie# do wi"kszego uwalniania reniny,
przez co zwi"ksza si" ilo&' angiotensyny II, która
dodatkowo podnosi ci&nienie oraz uwalnianie aldo-
steronu dodatkowo przyczyniaj$ce si" do retencji
sodu i wody w nerkach. Zwi"kszona produkcja
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wazopresyny zwi"ksza zatrzymanie wody, co wyni-
ka z niedostatecznego wype!nienia zbiornika t"tni-
czego. Ostatecznie prowadzi to do oligurii, która
równie# jest objawem AMS. Wi"ksza ilo&' wody
zatrzymana w organizmie mo#e prowadzi'
do wzgl"dnej hiperwolemii centralnej, przez co
z kolei dochodzi do obci$#enia prawej komory serca
i ostatecznie do zwi"kszenia ci&nienia w kr$#eniu
ma!ym, gdzie naczynia krwiono&ne s$ ju# obkur-
czone przez adrenalin" i efekt Eulera i Liljestranda.

W wyniku podwy#szenia ci&nienia w naczyniach
p!ucnych dochodzi do wzrostu ci&nienia hydrosta-
tycznego w tych naczyniach, do warto&ci przekra-
czaj$cej ró#nic" mi"dzy ci&nieniem onkotycznym
bia!ek osocza, a ci&nieniem onkotycznym p!ynu
wewn$trznaczyniowego. W momencie tym wypad-
kowa tych si! jest przyczyn$ przenikania p!ynu
poprzez b!on" p"cherzykowo-w!o&niczkow$
do wn"trza p"cherzyków [5].

W ten sposób dochodzi najprawdopodobniej
do wysokogórskiego obrz"ku p!uc. Jednak#e, mimo
#e do takich przemian dochodzi u wszystkich osób,
które przebywaj$ na znacznych wysoko&ciach, to
nie u wszystkich dochodzi do rozwoju HAPE. Zatem
przyczyna rozwoju HAPE jest mocno uwarunkowa-
na osobniczo, ale na pewno powi$zana ze wcze&niej
wspomnianymi przemianami.

Jest kilka potencjalnych przyczyn rozwoju wzmo-
#onego ci&nienia w kr$#eniu p!ucnym, jednak s$ to
jedynie spekulacje poniewa# nie zosta!a poznana
jeszcze jednoznaczna przyczyna rozwoju tak du#ego
nadci&nienia, które mog!o by spowodowa' rozwój
obrz"ku p!uc u potencjalnie zdrowego cz!owieka.
Aktualnie prowadzone badania maj$ na celu odna-
lezienie czynnika, który u pewnych ludzi powoduje,
#e rozwija si" wysokogórski obrz"k p!uc, a u innych
nara#onych na te same warunki nie.

Jedn$ z pierwszych koncepcji rozwoju HAPE by!$
niewydolno&' lewo komorowa, ale teoria ta zosta!a
bardzo szybko obalona z oczywistych wzgl"dów.
W dalszych badaniach skupiona si" raczej na poszu-
kiwaniu czynnika zw"#aj$cego naczynia w p!ucach.
Wyniki tych bada% przedstawi" poni#ej.

Okaza!o si", #e samo nara#enie na oddychanie
powietrzem o niskim ci&nieniu parcjalnym tlenu nie
jest wystarczaj$cym czynnikiem do rozwoju nad-
ci&nienia w kr$#eniu p!ucnym. Wzmo#ony wysi!ek
fizyczny i zimno prowadz$ do zwi"kszenia p!ucnego
wewn$trznaczyniowego ci&nienia. Nie s$ to jednak
czynniki decyduj$ce o rozwini"ciu si" obrz"ków
p!uc, poniewa# wszystkie osoby przebywaj$ce
na znacznych wysoko&ciach s$ nara#one na zimno
i wykonuj$ bardzo du#y wysi!ek fizyczny [6].

Nale#y tutaj równie# wspomnie' o wzmo#onej
aktywno&ci uk!adu wspó!czulnego, która szczegól-
nie daje si" zauwa#y' o osób rozpoczynaj$cych

przygod" ze wspinaczk$, ni# u osób do&wiadczo-
nych w tej dziedzinie. O znacznym udziale uk!adu
wspó!czulnego &wiadczy fakt podniesionego ci&nie-
nia we wszystkich naczyniach oraz dobrej reakcji
na zablokowanie receptorów alfa. Pozytywne rezul-
taty przynosi równie# podanie leku na naci&nie –
nifedypiny która jest blokerem kana!ów wapnio-
wych powoduj$cym rozszerzenie naczy% obwodo-
wych [7].

W kolejnych badaniach poszukuj$cych przyczyn
wzrostu ci&nienia w naczyniach p!ucnych skupiono
si" na wydzielaniu tlenku azotu przez &ródb!onek
naczy% p!ucnych i zauwa#ono, #e u niektórych osób
dochodzi do upo&ledzenia uwalniania tlenku azotu,
co jest niew$tpliwie czynnikiem ryzyka. W celu
potwierdzenia tych bada%, u osób, u których wykry-
to defekt w wydzielani tlenku azotu, wykonano
inhalacje z u#yciem tego zwi$zku, co w rezultacie
spowodowa!o, #e ci&nienie skurczowe naczy% p!uc-
nych zmniejszy!o si". Teza ta znalaz!a dodatkowo
potwierdzenie poniewa# odkryto, #e hiopksemiczne
zw"#enie naczy% p!ucnych jest zwi$zane z zmniej-
szon$ syntez$ tlenku azotu [8]. W dalszych bada-
niach nad &ródb!onkiem naczy% p!ucnych skupiono
si" na wytwarzaniu endoteliny-1, która jest czyn-
nikiem naczyniozw"#aj$cym i odgrywa bardzo wa#-
n$ role w regulowaniu przep!ywu krwi przez naczy-
nia p!ucne. Zaobserwowano, #e na znacznych
wysoko&ciach wzrasta poziom endotelin, a nawet
da si" zaobserwowa' pewn$ korelacje pomi"dzy
wysoko&ci$, a ich st"#eniem [9]. Nie wiadomo jed-
nak dlaczego dochodzi do ich wzmo#onego wydzie-
lania, a ilo&' dost"pnych bada% na ten temat jest
ograniczona.

Niektórzy badacze zajmuj$cy si" wysokogórskim
obrz"kiem p!uc zauwa#yli, #e schorzeniu temu prak-
tycznie zawsze towarzysz$ stany zapalne i zaka#enie
dolnych dróg oddechowych. Uwa#aj$ oni, #e p"che-
rzykowy przeciek w p!ucach jest spowodowany
przez proces zapalny podobnie jak w ARDS (ang.
acute respiratory distress syndrome), czyli w zespole
ostrej niewydolno&ci oddechowej [10]. Wniosek
pochodzi z wielu obserwacji, w których stwierdzono
u wspinaczy wysokogórskich stany podgor$czkowe
i obwodow$ leukocytoz". Stan taki utrzymuje si"
zazwyczaj kilka dni. Niewiadomo jednak w jak
du#ym stopniu zaka#enie dolnych dróg oddecho-
wych przyczynia si" do powstania HAPE, ale nie-
w$tpliwie towarzyszy tej przypad!o&ci zwi$zku
z czym zaka#enie jest uznawane za czynnik ryzyka.

Patofizjologia powstawania AMS i HACE
Patofizjologia AMS i HACE by!y obiektem wielu

bada%. Dok!adny mechanizm nie zosta! do ko%ca
poznany, wiadomo jednak, #e proces chorobowy
toczy si" w centralnym uk!adzie nerwowym.

������������������������������������������������
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Do charakterystycznych cech AMS nale#y hiper-
wentylacja, os!abiona wymiana gazowa, zwi"ksze-
nie aktywno&ci wspó!czulnego uk!adu nerwowego,
retencja p!ynu mózgowo rdzeniowego, zwi"kszenia
ci&nienia wewn$trz czaszkowego.

Hacketta i Rocha [11] zaproponowali model,
który obja&nia patofizjologie AMS i HACE.
W modelu tym hipoksja oraz wzmo#one ci&nienie
perfuzyjne mózgu, które prowadzi do rozd"cia
naczy% mózgowych (podobnie jak w encefaloptii
nadci&nieniowej, która jest stanem zwi$zanym
z gwa!townym i wysokim wzrostem ci&nienia pro-
wadz$cym do bólu g!owy, nudno&ci, wymiotów,
zaburze% widzenia, zaburze% mowy a# po napad
padaczkowy) bior$ bardzo du#y udzia!, poniewa#
s$ g!ównymi sprawcami uszkodzenia bariery krew–
mózg. Jej uszkodzenie prowadzi do obrz"ku mózgu
(obrz"k naczyniopochodny) i zwi"kszenia ci&nienia
wewn$trzczaszkowego zgodnie z regu!$ Monro-Kel-
ly’ego. Ten model wyja&nienia w jaki sposób docho-
dzi do wysokogórskiego obrz"ku mózgu i samego
AMS ale wymaga pewnych obja&nie% oraz u&ci&lenia
pewnych faktów.

Jedna z hipotez mówi, #e wysokogórski obrz"k
mózgu mo#e powstawa' na takiej samej zasadzie
jak obrz"k cytotoksyczny, czyli porównywalnie jak
w niedokrwiennym udarze mózgu, w którym rów-
nie#, w nast"pstwie niedotlenienia, rozwija si"
obrz"k mózgu. Zgodnie z prawem osmotycznym
mikrocz$steczki i elektrolity przyci$gaj$ wod"
do komórki z przestrzenie zewn$trzkomórkowej
tak, #e po ustaniu dzia!ania pompy sodowo-pota-
sowej, substancje te nie mog$ by' ponownie prze-
kazane do przestrzeni zewn$trzkomórkowej
z powodu braku tlen. Komórki ulegaj$ obrzmieniu
(obrz"k cytotoksyczny) [12]. Jednak badania dowo-
dz$, #e obrz"k cytotoksyczny cz"&ciej pojawia si"
dopiero w ko%cowym stadium HACE, a pierwotn$
przyczyn$ wzrostu ci&nienia p!ynu mózgowo-rdze-
niowego jest obrz"k naczyniopochodny. Narastaj$cy
ucisk na mózg oraz zmniejszona perfuzja prowadz$
do ogniskowego niedokrwienia tkanki mózgowej
i pojawienia si" wcze&niej wspomnianego cytoto-
ksycznego obrz"ku mózgu. Natomiast sam obrz"k
naczyniopochodny mo#e by' pierwotn$ przyczyn$
wzmo#onego ci&nienia &ródczaszkowego w HACE.
Badania MRI wykaza!y w&ród niektórych pacjentów
z HACE zmiany identyczne jak w obrz"ku naczy-
niopochodnym.

Jest równie# inna teza wyja&niaj$ca patomecha-
nizm ostrego schorzenia górskiego. Ogólny obraz
kliniczny ostrej choroby wysoko&ciowej zapropo-
nowany przez autora tej tezy przedstawia si" nast"-
puj$co (rycina 2): w wyniku hipoksji dochodzi
do przecieku naczyniowego, przez wzrost st"#enia
CO2 dochodzi do rozszerzenia naczy% krwiono&-

nych w mózgu i pojawiaj$ si" cechy obrz"ku. Kolej-
n$ wa#na rzecz$ jest pojawienie si" wazopresyny
i aldosteronu przez co dochodzi do zatrzymania
p!ynów i rozcie%czenia bia!ek co ma prowadzi' co
obrz"ku mózgu oraz do obrz"ków uogólnionych.
Zjawisku temu ma przeciwdzia!a' przedsionkowy
hormon natriuretyczny i jemu autor przypisuje role
czynnika który mia!y by informowa' o ewentualnej
wra#liwo&ci osobniczej. W tezie tej zosta!a równie#
zwrócona uwaga na zwi"kszone st"#enie amin keta-
cholowych szczególnie adrenaliny oraz noradrena-
liny z jej wszystkim skutkami. Autor przedstawi!
równie# czas w jakim dochodzi do rozwini"cia si"
ostrej choroby wysoko&ciowej i przedstawia si" to
nast"puj$co: u dotychczas zdrowych ludzi, po ich
do&' szybkim przeniesieniu na znaczn$ wysoko&',
rozwija si" najcz"&ciej posta' normalna, prosta lub
!agodna ostrej choroby wysoko&ciowej. Pierwsze 6–
12 godzin pobytu na wysoko&ci przebiega bez
#adnych dolegliwo&ci. Objawy chorobowe osi$gaj$
maksymalne nasilenie w 2–3 dobie pobytu
w górach, by w 4–5 dobie obserwowa' powrót
do zdrowia. Kontynuacja wspinaczki mo#e wyzwa-
la' kolejny napad choroby lub mo#e wyst$pi' jedna
ze z!o&liwych postaci choroby – p!ucna lub mózgo-
wa [13].

Jak wida', dwie przedstawione koncepcje, pre-
zentuj$ dwa odmienne stanowiska na temat sposo-
bu rozwoju obrz"ku mózgu. Obie koncepcje zawie-
raj$ bardzo istotne czynniki, które mog$ si"
przyczyni' do rozwoju HACE. Chcia!bym zwróci'
uwag", #e w drugiej koncepcji autor zaproponowa!,
#e w mechanizmie powstawania obrz"ku mózgu
bierze udzia! wzgl"dna hipowentylacja oraz zwi"k-
szona ilo&' CO2, co jak wiadomo jest nieprawd$
poniewa# wspinaczce towarzyszy bardzo du#a hiper-
wentylacja oraz znaczna alkaloza. Wspólnym ele-
mentem dla obu koncepcji jest fakt wyst"powania
hipoksemii. W pierwszej koncepcji hipoksemia
powoduje ostatecznie uszkodzenie bariery krew
mózg i to jest najwa#niejszy element rozwoju obrz"-
ku najpierw naczyniopochodnego, a nast"pnie cyto-
toksycznego. Natomiast w drugiej koncepcji
za obrz"k mózgu odpowiada rozszerzenie naczy%
krwiono&nych w mózgu przez zwi"kszone st"#enie
CO2 co prowadzi do wzmo#onej przepuszczalno&ci
tych naczy%. Ten sposób rozwoju HACE jest aktual-
nie nie do przyj"cia z wiadomych ju# powodów.
Ciekawy w drugiej koncepcji jest udzia! ANP (przed-
sionkowy hormon natriuretyczny). Jednak wydaje
si", #e udzia! ANP jest niewielki poniewa# uk!ad
RAA dzia!a du#o silniej, a liczba i wra#liwo&' recep-
torów ANP jest zmniejszona. Trudno jest równie#
okre&li' czy ANP mia!oby dzia!a' na zasadzie czyn-
nika zw"#aj$cego naczynia szczególnie mózgowe i to
mia!oby hamowa' obrz"k mózgu. Czy ANP mia!o

������������������������������������������������
�����	���66



by powodowa' wi"ksze wydalanie sodu i wody
przez co nie dochodzi!oby do rozcie%czenia bia!ek,
oraz spadku ci&nienia osmotycznego, jest raczej ma!o
prawdo podobne aby zatrzymanie wody i rozcie%-
czenie bia!ek mia!o jaki& wp!yw na rozwój obrz"ku
mózgu s$ to czynniki, które powoduj$ powstawanie
obrz"ków uogólnionych. Jak wida' koncepcja pierw-
sza jest raczej bardziej wiarygodna i najprawdopo-
dobniej najbli#sza prawdy je#eli chodzi o rozwój

HACE. Natomiast druga jest teoretycznie nie do przy-
j"cia poniewa# autor wzi$! pod uwag" czynniki któ-
re nie maj$ du#ego udzia!u w rozwoju wysokogór-
skiego obrz"ku mózgu.

Niezaprzeczalnym jednak faktem jest to, #e
do obrz"ku mózgu dochodzi na drodze niedotle-
nienia tkanek mózgowia i to jest g!ówna przyczyna,
a inne czynniki mog$ jedynie przyspiesza' lub pot"-
gowa' ten obrz"k.

Podsumowanie
Ostr$ chorob" wysoko&ciow$ wraz z wysokogór-

skim obrz"kiem mózgu i p!uc mo#na bez wahania
uzna' za nadzwyczajne zagro#enie &rodowiskowe.
W warunkach Polski nie ma tak wysokich gór #eby
dosz!o do rozwoju tego schorzenia, mimo to nale#y
mie' je na uwadze. Jak wynika z powy#szej pracy
AMS, HACE i HAPE s$ przypad!o&ciami niebez-
piecznymi dla zdrowia i #ycia, które dotycz$ coraz
wi"kszej grupy ludzi w zwi$zku z dynamicznym
zainteresowaniem sportami górskimi. W dalszym
ci$gu trwaj$ badania nad tymi schorzeniami oraz
nad wp!ywem obni#onego ci&nienia parcjalnego tle-
nu w mieszaninie oddechowej.
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Rycina 2. Patogeneza ostrej choroby wysokogórskiej [5]
Figure 2. Pathogenesis of acute mountain sickness [5]
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