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• Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е 
заболяване, което се манифестира с дискретни 
симптоми и това води до забавяне на диагнозата. 

• Средната продължителност на живот е 2,8 г, при 
нелекувани пациенти с ПАХ

• Нелекуваната ПАХ се характеризира с 
прогресивно увеличение на белодробното съдово 
съпротивление, десностранна сърдечна 
недостатъчност (ДСН) и преждевеременна смърт 

• Пациенти с ПАХ, които не получават таргетно 
лечение, имат лошо качество на живот и висока 
смъртност, сравнима с тази при пациенти с 
налично злокачествено заболяване



Съвремената стратегия за лечение на пациентите с ПАХ се разделя на 
три основни стъпки

Да се избягва бременост /I - C/
Психоемоционална подкрепа /I - C/
Имунизация за пневмококова 
инфекция /I - C/
Епидурална анестезия /IIa-C/

Общи мерки и 
поддържаща 
терапия

Диуретично лечение / I – C/
Орални антикоагуланти / IIb–
C/
Кислородо лечение, когато 
артериалното кислородно 
налягане е под 60 mmHg /I-C/

 
Вазореактивен тест

Положителен 
вазореактивен тест

Негативен 
вазореактивен

Високи дози 
калциеви 
антагонисти /I-C/ 

Незадоволителен 
отговор

При задоволителен 
медикаментозен отговор 
продължават лечение с 
калциаеви антагонисти

Одобрени 
специфични 
медикаменти при 
 пациенти с ПАХ



Кои пациенти трябва да лекуваме със специфична 
терапия?

- Група 1 (Nice 2013, 

5th World Symposium on PH)

- Според функционалния клас ≥ ІІ ФК (по WHO) – наличие на 
симптоми при обичайни физически усилия



Основни мишени на специфичната терапия за БАХ:

Humbert M. et al. N Engl J Med 2004; 351:1425-36



Специфична терапия при БАХ:

Ендотелин-рецепторни 
антагонисти:

Фосфодиестераза-5
инхибитори и други:

Простациклин/
простациклинови аналози:

Bosentan (Tracleer ®) Sildenafil (Revatio ®) Epoprostenol (Flolan ®)

Ambrisentan (Volibris ®) Tadalafil (Cialis ®) Iloprost (Ventavis ®)

Sitaxentanx Treprostinil (Remodulin ®)
(Orenitram ®)

Macitentan (Opsumit ®) Riociguat (Adempas ®) Beraprost*

Selexipag

*Одобрен само в Япония и Корея
xИзтеглен от пазара през 2010 поради хепатотоксичност

Galiè N, et al. Eur Heart J 2009; 30:2493-537. 
The 4th World Symposium on PH. J Am Coll Cardiol 2009

Ендотелинов път Простациклинов пътNO-cGMP път



Eндотелин рецепторни антагонисти

 Амбрисентан - се свързва с ЕТ A.

 Босентан – неселективен ЕТ – рецепторен антагонист

 Мацитентан  – неселективен ЕТ – рецепторен антагонист



Фосфодиестераза 5 инхибитори

Силденафил - перорално активен, мощен и селективен инхибитор 
на фосфодиестераза тип 5

 Подобрява физическия капацитет

 Качеството на живот

 С епопростенол – подобряват резултатите от 6 МТХ, времето за 
клинично влошаване в рамките на 12 седмици

 Вазодилатация – главоболие, зачервяване, епистаксис

Тадалафил



Риоцигуат  

- перорален стимулатор на гуанилат циклазата

- индикация - БАХ (група 1) и ХТБХ (група 4)



Простациклинови аналози

 

Илопрост – за инхалаторно или интравенозно 
приложение

 Подобряване на физическия капацитет

 Повлиява симптомите

 От 6 до 9 инхалации



Парентерален простациклинов аналог

Епопростенол- i.v
 Подобрява физически капацитет

 Качеството на живот

 Подобрява хемодинамичните показатели

 70% намалява риска за  смъртност при пациенти с IPAH

 Инфекции, сепсис

Трепростинил- устойчив на стайна температура i.v/s.c

 Подобрява физическия капаците

 Подобрява субективната симптоматика

 Подобрява хемодинамиката

 Болка на мястото на инфузията, 8% 



Селексипаг –

 първи селективен, орален простациклин рецепторен агонист

 различна химична структура от простациклина и аналозите му

 намалена PVR след 17 седмици

 40 % намалява смъртността по всякакви причини



Оценка на риска при пулмоналната 
артериална хипертония



Терапевтичен алгоритъм

Нисък и интермедиерен 
риск 

/ ФК II-III/

Висок риск 
/IV ФК/

Първоначална 
монотерапия

Първоначална 
комбинирана орална 

терапия

Негативен вазореактивен тест

Първоначална комбинирана 
терапия включително и i.v РСА

Незадоволителен 
медикаментозен отговор

Обмисляне за белодробна 
трансплантация

Двойна или тройна комбинирана терапия Незадоволителен 
медикаментозен отговор



Предимства на комбинираната терапия:

- Повлияване на различни патогенетични пътища 

- Постигане на максимален ефект при минимална токсичност

- При добра поносимост не се сменя терапията, а се ескалира 



 

Други възможности – при пациенти в ІІІ-IV ФК на фона на 
максимална терапия или при невъзможност да се осигури 

терапия: 

- Трансплантация на бял дроб/сърце-бял дроб



Изводи

 През последните години  лечението на ПАХ претърпя голямо 
развитие, което доведе до одобрението на редица специфични 
перорални и парентерални медикаменти. Те повлияват 
основните патогенетични пътища и са с доказана ефективност в 
различни клинични проучвания. 

 Въпреки големия напредък в лечението на   ПАХ, това 
състояние остава с висок процент на смъртност. 

 Продължава се търсенето на нови класове медикаменти, които 
да са удобни за приложение, с добър профил на поносимост и 
безопасност.



Благодаря за 
вниманието!
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