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P
rzewlekłe skutki zara-
żenia koronawirusem tzw. 
long COVID, dotykają około 
30% pacjentów po prze-
bytej chorobie COVID-19. 
Niestety w grupie osób 
w wieku od 25 do 69 lat 

odsetek tych pacjentów to ponad 50%. W przy-
padku średniego i ciężkiego przebycia choroby 
pojawiają się poważne komplikacje zdrowotne, 
które mogą mieć trwałe skutki wynikające z uszko-
dzeń wielonarządowych. Zgodnie z danymi 
WHO powikłania po COVID-19, które mogą 
się utrzymywać przez dłuższy okres po wyzdro-
wieniu, to między innymi stan chronicznego 
zmęczenia powiązany z zaburzeniami snu i osła-
bieniem siły mięśniowej. Często towarzyszą temu 
również objawy sercowo-naczyniowe powsta-
jące na skutek zmian w budowie mięśnia serco-
wego, co wpływa bezpośrednio na jego prawi-
dłowe funkcjonowanie. Pacjenci dotknięci tym 
rodzajem powikłań skarżą się na częste duszności, 
nierównomierne i nieregularne bicie serca czy 
ból lub ucisk w klatce piersiowej, u niektó-
rych rozwija się także nadciśnienie. Jedną 
z najbardziej uciążliwych dolegliwości, 
z którymi muszą się zmierzyć, jest 
także upośledzenie funkcji poznaw-
czych i towarzyszące temu stany 
lękowe, depresja, a nawet zespół 
stresu pourazowego. Statystyki 
donoszą, że wielu pacjentów 
ma problemy związane przede 
wszystkim z upośledze-
niem zdolności intelektual-
nych, z zapamiętywaniem, 
koncentracją, często z dezo-
rientacją czy utratą moty-
wacji do efektywnego dzia-
łania (tzw. mgła mózgowa), 
co znacząco obniża ich komfort 
życia codziennego. Kolejnym 
bardzo ważnym aspektem jest również 
utrata zmysłu węchu i smaku czy występo-
wanie tak zwanych urojeń węchowych. Przewlekłe 
skutki zarażenia Sars-CoV-2 to również znacznie 
przekroczone normy prozapalnych cytokin wywo-
łane „burzą cytokinową”, która powstaje w następ-
stwie nadmiernej reakcji układu odpornościowego 
na kontakt z potencjalnym patogenem w postaci 
wirusa czy bakterii, prowadząc do kaskadowej 
reakcji i uwolnienia ponad 150 czynników wywo-
łujących stan zapalny, co negatywnie wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. 
Na podstawie badań klinicznych przeprowadzo-
nych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego 
oszacowano, że częstość występowania tych długo-
terminowych komplikacji u pacjentów po przebyciu 

COVID-19 jest efektem wielonarządowych uszko-
dzeń takich organów jak: płuca (60%), mięsień 
sercowy (26%), wątroba (10%) czy nerki (29%). 
Co więcej, analizy mózgu przeprowadzone przez 
naukowców z Wellcome Center for Integrative 
Neuroimaging (Uniwersytet Oxfordzki) wyka-
zały, że nawet u osób z łagodnym przebiegiem 
choroby COVID-19, objętość mózgu w rejonie 
ośrodków węchu oraz pamięci ulega skurczeniu 
od 0,2% do około 2% w porównaniu do zdrowej 
grupy kontrolnej, u której nigdy nie zdiagnozo-
wano tej choroby. Szacuje się, że co najmniej jeden 
objaw long-COVID występuje u 30% chorych 
na COVID-19, a u osób, które przeszły hospitali-
zację, problemy zdrowotne pojawiają się znacznie 
częściej i z większym nasileniem. Co ciekawe, 
ostatnie badania epidemiologiczne pokazują, 
że wśród ludzi żyjących na obszarach wysoko-
górskich charakteryzujących się obniżonym 
poziomem tlenu (hipoksja) częstość występowania 
COVID-19 jest mniejsza, a osoby po przebytej 

chorobie wykazują znacznie mniejsze 
spektrum skutków ubocznych, 
rzadziej doświadczają long-COVID.

W organizmie człowieka tlen 
jest pobierany z powietrza 
w pęcherzykach płucnych, 
gdzie około 95% dostar-

czanego do układu naczyń 
włosowatych tlenu wiąże 

się z hemoglobiną. Serce pompuje 
utlenioną krew do wszystkich 

organów, co ma kluczowe znaczenie 
dla prawidłowego funkcjono-
wania narządów, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów meta-
bolicznych na poziomie komór-
kowym. Fizjologicznie hipoksja 

jest stanem, podczas którego tlen 
nie jest dostarczany w wystarczającej 

ilości do tkanek organów, co w konse-
kwencji prowadzi do niedotlenienia. 

Organizm człowieka wykształcił więc mecha-
nizmy adaptacyjne umożliwiające walkę z niskim 
wysyceniem krwi tlenem. Nagłe zmiany saturacji 
krwi tlenem są wykrywane przez kłębek szyjny 
(łac. glomus caroticum) – mały narząd znajdujący 
się w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej, który 
koordynuje natychmiastową odpowiedź orga-
nizmu na niedotlenienie. Kłębek szyjny kontro-
luje pracę kanałów jonowych wrażliwych na tlen, 
co na poziomie komórkowym prowadzi do szeregu 
zmian związanych z pobudliwością i funkcjami 
wydzielniczymi komórek kłębka szyjnego. Gdy 
poziom tlenu spada, wysyłane są sygnały zamy-
kające kanały potasowe, co prowadzi do depola-
ryzacji błony i wydzielenia neuroprzekaźników, 
które następnie stymulują przekazywanie sygnału 



REHABILITACJA W PRAKTYCE38

WIEDZA W PRAKTYCE

Amerykanów: Williama G. Kaelina Jr (Harvard 
University) oraz Gregga L. Semenzy ( John 
Hopkins University). W swoich badaniach opisali 
oni, w jaki sposób brak dostępnego tlenu akty-
wuje szlak sygnałowy oparty na stabilizacji HIF, 
który reguluje transkrypcje setek genów kodują-
cych białka, biorących udział w różnych proce-
sach biologicznych, między innymi w proliferacji 
komórkowej, angiogenezie, metabolizmie oraz 
regulacji odpowiedzi immunologicznej. W warun-
kach, gdy wymagana ilość tlenu jest dostępna, 
HIF jest nieaktywny. Reszty prolinowe podjedno-
stek HIF-α są hydroksylowane za pomocą zależ-
nych od tlenu hydroksylaz 4-prolilowych (PHDs). 
Następnie ligaza ubikwityny E3 (białko von Hippel 
– Lindau (pVHL)), wiąże się z uhydroksylowaną 
formą czynnika HIF-α, co prowadzi do natych-
miastowej degradacji proteosomalnej białka HIF. 
Dodatkowo reszty asparaginowe podjednostek 
HIF-α są również hydroksylowane przez czyn-
niki hamujące HIF (FIH). Modyfikacja ta hamuje 
wiązanie HIF z koaktywatorami p300 / CREB, 
które jest wymagane do pełnej aktywności szlaku. 
W warunkach niedotlenienia (hipoksji), hydroksy-
lacja HIF-α jest zahamowana w wyniku inaktywacji 
enzymów PHDs i FIH, których aktywność jest 
zależna od obecności tlenu. Prowadzi to do stabili-
zacji i akumulacji HIF-α, który następnie jest trans-
lokowany do jądra komórkowego, gdzie wiąże się 
z HIF-1β (HIF1B). Heterodimeryczny kompleks 
czynnika transkrypcyjnego HIF-α: HIF-1β przy-
łącza się do genomu, gdzie zlokalizowany jest 
element odpowiedzi na hipoksję (HRE) i zapo-
czątkowuje transkrypcje szerokiej gamy zależnych 
od niego genów, generując odpowiedź na hipo-
ksję, działając w zasięgu ustrojowym (zwięk-
szona erytropoeza, zwiększenie częstości odde-

do ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłu-
żonym, co powoduje hiperwentylację, skurcz tętnic 
oraz zwolnienie akcji serca.
Dotychczasowe badania dotyczące molekularnych 
podstaw odpowiedzi komórkowej na hipoksję, 
sugerują wysoce obiecujący potencjał zastosowania 
metody opartej na wykorzystaniu umiarkowanej 
i kontrolowanej hipoksji na fizjologię organizmu 
człowieka. Stosowanie cyklicznej, przerywanej 
i umiarkowanej hipoksji jest terapią stosunkowo 
prostą, bezpieczną, niosącą ze sobą ogromny poten-
cjał terapeutyczny dla wielu schorzeń i może być 
częścią normalnej fizjologii. Umiarkowana hipo-
ksja nie powinna być błędnie mylona z przewlekłą 
i ostrą hipoksją, która niesie ze sobą negatywne 
skutki (ryc. 1). Zastosowanie terapii umiarkowaną, 
przerywaną hipoksją wygeneruje długoterminową 
odpowiedź organizmu, aktywując ekspresję czyn-
ników transkrypcyjnych indukowanych niedotle-
nieniem (HIFs – ang. hypoxia-inducible factors), 
które z kolei zwiększają ekspresję genów kodują-
cych białka odpowiedzialne za utrzymanie homeos-
tazy tlenu i ułatwiające adaptację komórek do hipo-
ksji. To spowodowało, że w ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie skutkami adaptacyjnymi wywo-
łanymi poprzez krótkotrwałe i przerywane ekspo-
zycje na obniżony poziom tlenu.

Stabilizacja czynnika HIF 
– badania 
Warto nadmienić, że zasługi dla zrozumienia 
procesów kontrolujących adaptację do hipo-
ksji zostały nagrodzone w 2019 Nagrodą Nobla 
w dziedzinie medycyny i fizjologii dla Brytyjczyka 
Petera J. Ratcliffe’a (Oxford University) i dwóch 

Ryc. 1. Schemat ilustrujący wpływ dawki hipoksji na efekt terapeutyczny, źródło: opracowanie własne na podstawie (18)
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Obecnie cykle przerywanej hipoksji (IH – intermit-
tent hypoxia) są podstawą konceptu treningu wyso-
kogórskiego. Jego celem jest poprawienie wydol-
ności tlenowej sportowców lub przyspieszenie 
reakcji aklimatyzacyjnej na wysokości u alpinistów, 
poprzez wzrost masy erytrocytów via stymulowanie 
erytropoezy z udziałem EPO. Pojęcie „treningu 
w warunkach hipoksji” (HT) powstało już w latach 
trzydziestych XX wieku i zostało uznane za przy-
datne narzędzie terapeutyczne po zaobserwowaniu 
korzystnego wpływu na wiele różnych patologii. 
Obecnie stosuje się liczne protokoły wykorzystu-
jące ekspozycję na hipoksję w dziedzinie medycyny 
sportowej w celu poprawy wydolności tlenowej 
i wstępnej aklimatyzacji do wysokości (9-14).
Fenomen łagodniejszego przebiegu choroby oraz 
obniżonej ostrości skutków ubocznych po chorobie 
COVID-19 u osób zamieszkujących obszary wyso-
kogórskie może być związany z procesem adapta-
cyjnym do niskiego poziomu tlenu, który jest 
kontrolowany przez czynnik transkrypcyjny HIF-1α. 
W minionych latach terapia przerywaną hipo-
ksją, ponad konceptem treningu sportowego, stała 
się tematem wielu badań naukowych i klinicz-
nych. Stosowanie przerywanej hipoksji (IHT) 
jako niefarmakologicznej terapii okazało się mieć 
zdumiewająco pozytywne skutki w przypadku 
różnych fizjologicznych procesów i schorzeń. 
Liczne badania wykazały korzystne skutki profi-
laktyczne, jak i terapeutyczne, użycia metody IHT. 
Dotychczas wykazano efektywny wpływ terapii 

chów, wydolności pracy serca), zasięgu lokalnym 
(stymulacja angiogenezy, waskulogenezy) oraz 
na poziomie komórkowym (stymulacja glikolizy, 
promowanie proliferacji komórkowej).
Istnieją również inne niezależne od HIF szlaki 
sygnalizacyjne, które są aktywowane w warun-
kach hipoksji, takie jak szlak czynnika jądrowego 
κB (NF-κB). Dotychczasowe badania wykazały, 
że czynnik IκBα ulega fosforylacji podczas niedo-
tlenienia, co powoduje jego degradację, a w konse-
kwencji aktywację NF-κB (1). NF-κB odgrywa 
kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunolo-
gicznej na infekcję. Naukowe opracowania potwier-
dzają pogląd, że niedotlenienie i stan zapalny 
mają współzależny związek (2, 3). W rzeczywi-
stości wiele badań wykazuje, że chociaż niedotle-
nienie może powodować stan zapalny w tkankach, 
to stabilizacja HIF może hamować stan zapalny 
i promować procesy regeneracyjne organów (4-7).
Stabilizacja HIF powoduje szeroki zakres odpo-
wiedzi adaptacyjnych, które koncentrują się 
głównie na regulacji kaskad transkrypcyjnych, 
które są bardzo ważnym elementem ochrony 
i procesów adaptacyjnych zachodzących w tkan-
kach. Wiadomo, że HIF-1α (HIF1A) jest związany 
z aktywacją ekspresji enzymów glikolitycznych, 
takich jak kinaza fosfoglicerynianowa (PGK) 
i dehydrogenaza mleczanowa A (LDHA), oba 
wymagane do metabolicznej adaptacji w sytuacji 
niewystarczającej ilości tlenu w tkankach, co skut-
kuje beztlenową produkcją energii w postaci ATP 
(adenozyno-5′-trifosforan). HIF-2α (HIF2A) 
indukuje erytropoetynę (EPO) i czynnik 
wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), 
które pełnią ważną funkcję w angiogenezie, przez 
co kontrolują prawidłowe rozprowadzanie tlenu 
w organizmie (8).

otychczasowe badania 
dotyczące molekularnych 

podstaw odpowiedzi 
komórkowej na hipoksję, 
sugerują wysoce obiecujący 
potencjał zastosowania metody 
opartej na wykorzystaniu 
umiarkowanej i kontrolowanej 
hipoksji na fizjologię organizmu 
człowieka.
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przerywaną hipoksją na wiele chorób cywilizacyj-
nych, takich jak choroby serca, nadwaga, cukrzyca, 
choroby metaboliczne/mitochondrialne, astma 
czy choroby neurodegeneracyjne, oraz wpływ IHT 
na układ odpornościowy i regenerację organów. 
Ogólnie rzecz biorąc, trening hipoksyjny 
polega na cyklicznej ekspozycji na hipoksję 
(FiO2 = 10-14%) oraz normoksję (FiO2 = 21%). 
Cykl może być zindywidualizowany długością 
ekspozycji na hipoksję oraz normoksję, jednakże 
ogólnie czas trwania sesji to nie więcej niż 90 minut. 
Z reguły cała terapia trwa maksymalnie 8 tygodni, 
a sesje odbywają się od 3 do 7 dni w tygodniu.
Dotychczasowe badania naukowe wykazały bardzo 
korzystny wpływ terapii hipoksją na stymulowanie 
procesów regeneracyjnych takich organów jak serce, 
nerki czy układ nerwowy, które są w szczególności 
dotknięte powikłaniami po przebytej chorobie 
COVID-19. Badania przeprowadzone przez grupę 
naukowców pokazały w modelu mysim, że terapia 
hipoksją wywołała zainicjowanie procesu regene-
racji uszkodzonego mięśnia sercowego, co przeja-
wiało się poprawą ukrwienia i charakterystyką pracy 
serca, obniżonym poziomem zwłóknienia serca, 
a tym samym pojawieniem się aktywnych i namna-
żających się funkcjonalnych komórek mięśnia serco-
wego (kardiomiocytów) (15). Ponadto kolejne 
badania pokazały, że zastosowanie terapii hipo-
ksją w modelu szczurzym po indukowanym udarze 
zwiększyła poziom ekspresji neurotroficznego czyn-
nika pochodzenia mózgowego (BDNF) w uszko-
dzonych obszarach mózgu, co stymulowało namna-
żanie się komórek nerwowych, a w konsekwencji 
obniżenie poziomu uszkodzeń mózgu (16, 17). 
Do dziś zaprezentowano liczne dodatkowe zasto-
sowania hipoksji w celu stymulacji regeneracji 
organów, także u człowieka np. badania kliniczne, 
gdzie zastosowano trening hipoksyjny w ramach 
rehabilitacji pacjentów z uszkodzonym rdzeniem 
kręgowym (ClinicalTrials.gov (NCT01272349)).

AEROBICOVID 
Obecnie prof. Átila Alexandre Trapé na Uniwer-
sytecie w São Paulo (Brazylia) rozpoczął i konty-
nuuje badania kliniczne podwójnie zaślepione 
o nazwie AEROBICOVID nad zastosowaniem 

Podsumowanie
Reasumując, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, 
zastosowanie zindywidualizowanego treningu hipoksyjnego 
w połączeniu z aktywnością fizyczną o średniej intensyw-
ności jest efektywną formą rehabilitacji osób dotkniętych 
COVID-19.  

treningu hipoksyjnego w celu leczenia powikłań 
po COVID-19. Zakwalifikowani pacjenci to osoby 
w wieku od 30 do 69 lat, którzy przebyli chorobę 
COVID-19 ze średnim lub ostrym przebiegiem 
oraz przystąpili do terapii hipoksją co najmniej 
30 dni po przechorowaniu COVID-19, co jest 
potwierdzone negatywnym testem na obecność 
wirusa SARS-CoV-2. Po zastosowaniu kryterium 
wyłączenia (nałogi, ciąża, przewlekłe choroby, 
stosowanie leków supresyjnych) pacjenci zostali 
losowo przydzieleni do 4 grup badawczych: 
1. Trening w normoksji, odpoczynek w normoksji. 
2. Trening w hipoksji, odpoczynek w hipoksji.
3. Trening w normoksji, odpoczynek w hipoksji. 
4. Grupa kontrolna bez treningu w normoksji. 

Protokół w badaniu 
AEROBICOVID 
Stworzony protokół w badaniu AEROBICOVID 
obejmował 8-tygodniowy trening, odbywający 
się 3 razy w tygodniu i składający się z następu-
jących etapów: na początku, pacjenci odbywali 
5-minutową rozgrzewkę, po której odpoczywali 
przez 3 minuty w warunkach normoksji. Następnie 
trening właściwy odbywał się w cyklach skła-
dających się na 5-minutowy trening na ergono-
metrze przy wysiłku na poziomie 90-100% LT2 
(2 próg mleczanowy) oraz odpoczynku przez 
2,5 minuty. W początkowej fazie badania pacjenci 
powtarzali cykl treningowy 3-krotnie, w połowie 
badania 4-5-krotnie, a kończąc badanie – 6-krotnie. 
Grupa trenująca w hipoksji ćwiczyła w warunkach 
z FiO2 = 13%, używając generatora maseczkowego.
Wstępne wyniki pokazują, po pierwsze i najważ-
niejsze, brak skutków ubocznych zastosowania 
terapii hipoksją u osób po przebytej chorobie 
COVID-19, a po drugie poprawę wydol-
ności chorych, poprawę pracy płuc oraz obni-
żenie poziomów prozapalnych cytokin w krwio-
biegu. Precyzując, poziom erytropoetyny 
wzrósł i utrzymywał się na wyższych poziomach 
tylko w grupach, które były poddane hipoksji. 
Co ciekawe, poziom prozapalnych cytokin Interle-
ukina 6 i TNFα (czynnik martwicy nowotworów) 
obniżył się tylko w grupach, które były poddane 
hipoksji. Dodatkowo, w grupach poddanych hipo-
ksji zaobserwowano spadek ciśnienia kurczowego 
(spadek o 5%) oraz rozkurczowego (spadek o 5%). 
Co więcej, odczuwalny poziom zmęczenia był 
niższy w grupach trenujących w hipoksji podczas 
treningu, co jest pozytywnym efektem szcze-
gólnie w przypadku osób chorych borykających się 
z chronicznym zmęczeniem jako long COVID.
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