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ДефиницияДефиниция::
 ХТБХ е протрахирано заболяване, 

характеризиращо се с хронични промени в 
еластичните белодробни артерии, 
включващи организирани стари тромби, 
фиброзни стенози или пълна облитерация и 
различно изразени промени в резистентните 
съдове, подобни на тези при ИБАХ. 
Впоследствие се развива и прогресира 
повишение на БСС, водещо до БАХ и 
прогресивна деснокамерна инсуфициенция.

Interventional and surgical modalities of treatment for pulmonary arterial hypertension. 
Klepetko W et al. J Am Coll Cardiol. 2004; 43 (suppl S): 73S–80S.



 ХТБХ е една от етиологичните форми на 
белодробна хипертония

 Развива се като усложнение след до 4% от 
случаите на епизод на остър БТЕ

 При близо 2/3 от пациентите с ХТБХ липсва 
анамнеза за преживян БТЕ

 2 клинични сценария
- месеци или години след острия инцидент се развива 

прогресиращ задух, лесна умора, белези на десностранна 
сърдечна недостатъчност (шиен венозен застой, 
хепатомегалия, асцит, периферни отоци), синкопи

- прогресиращ задух, лесна уморяемост и белези на 
десностранна декомпенсация при липса на анамнеза за БТЕ



Патогенеза на ХТБХ – емболична хипотезаПатогенеза на ХТБХ – емболична хипотеза

Pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: 
pathophysiology.  M.Humbert et al. Eur Respir Rev 2010; 19: 115 59-63 



Предразполагащи фактори:Предразполагащи фактори:
 антикардиолипиновите антитела
 повишени нива на фактор VIII
  хронични възпалителни заболявания
 миелопролиферативни заболявания
 спленектомия
 генетични фактори

Според някои автори се касае за първично 
засягане на белодробните съдове и вторична in 
situ тромбоза.



Ход и прогноза:Ход и прогноза:

ASPIRE registry: assessing the spectrum of pulmonary hypertension identified at a referral 
centre. Hurdman J, Condliffe R, Elliot CA et al. Eur Respir J 2012;39:945–55.

•20% 2-годишна преживяемост при средно налягане в АП > 50 mmHg
•90% смъртност в рамките на 3-годишно проследяване при изходно 
средно налягане в белодробната артерия над 30 mmHg 
•6,8 години средна преживяемост след поставяне на диагнозата 



Диагностичен подход:Диагностичен подход:
 Да се установи наличието и степента на 

БАХ: средно налягане в АП > 25 mmHg,  
средно налягане в ЛП < 15 mmHg, БСС > 2 
WU

 Да се установи етиологията (наличие на 
специфични за ХТБХ промени в 
белодробните артерии)

 Да се определи операбилност – ДСК + 
пулмоангиография



Терапевтичен алгоритъм:Терапевтичен алгоритъм:

I.M. Lang. Managing Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: Pharmacological Treatment 
Options. Eur Respir Rev 2009; 18: 111, 24–28



Терапевтичен алгоритъм:Терапевтичен алгоритъм:

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Galiè N, Humbert M, et al. Eur 
Heart J; 17 Aug 2015, DOI: 10.1093/eurheartj/ehv317.



 ХТБХ е единствената практически лечима форма 
на ПАХ

 Белодробната тромбендартеректомия остава 
златен стандарт в лечението на ХТБХ

 При подходящи пациенти е възможно 
постигане на пълно нормализиране на 
хемодинамиката

 Определящ за изхода от операцията е както 
добрият подбор на пациентите, така и опитът на 
хирургичния център

 В България няма център с опит в тази област
 През 2011 първите двама български пациенти с 

ХТБХ бяха оперирани в АКН, Виена



Клиничен случай 1:Клиничен случай 1:
 38-годишен мъж с прогресиращи оплаквания от задух и лесна 

умора, започнали през 2005 година
 Ехографски установено повишено налягане в АП
 От проведената сцинтиграфия данни за множество перфузионни 

дефекти двустранно
 ДСК (2009 г.)- налягания в артерия пулмоналис 77/22/42 mmHg, 

сърдечен индекс 2.6 l/min/m2, белодробно съдово съпротивление 
580 dyn.s/cm5 

 Находката от пулмоангиографията съответства на хронична 
тромбемболична белодробна хипертония – оклузия на долно-
дяловите магистрални белодробни артерии двустранно, стенози на 
сегментни и субсегментни артерии двустранно

 NT-proBNP – 854,7 pg/ml
 6-минутен тест с ходене – 522 метра



Пулмоангиография:Пулмоангиография:



Операцията е извършена на 02.07.2011 в АКН, Виена.

Пациентът е екстубиран на втория ден след операцията
На 10-тия следоперативен ден е изписан
Контролна ДСК 3 месеца след операцията - налягане в артерия 
пулмоналис 54/12/31 mmHg, минутен обем 6,4 l/min, БСС 179 dyn.s/cm5

При проследяването на 10-тия месец не се записва ехографски TR





 53-годишен мъж с оплаквания от задух, сърцебиене, лесна умора и 
кашлица, започнали през 2005 година след флеботромбоза на левия крак 
след операция по повод киста на задколянната ямка

 През 2008 година поставена диагноза хронично-рецидиращ БТЕ с хронична 
тромбемболична белодробна хипертония и започната антикоагулантна 
терапия. Доказан лабораторно антифосфолипиден синдром

 В последващия период прогресиращ задух, лесна умора при минимални 
усилия и рецидивиращи синкопи, наложили многократни хоспитализации

 През 2009 година имплантиран кава-филтър
 От проведената сърдечна катетеризация през 2011 година налягания в 

артерия пулмоналис 114/39/60 mmHg, минутен обем 3,2 л/мин, сърдечен 
индекс 1,74 л/мин/м2, БСС 1385 dyn.s/cm5

 Находката от пулмоангиографията и КТ съответства на хронична 
тромбемболична белодробна хипертония със засягане на дисталните части 
на лявата и дясната белодробна артерия

 6-минутен тест с ходене – 350 метра

Клиничен случай 2:Клиничен случай 2:



Пулмоангиография:Пулмоангиография:



Операцията е извършена на 02.10.2011 в АКН, Виена.

 Постоперативно персистира супрасистемно налягане в 
АП, което налага имплантация на система за вено-
артериална екстракорпорална мембранна оксигенация

 На 6-тия постоперативен ден пациентът е екстубиран



 Вероятна белодробна инфекция води до развитието на тежък 
респираторен дистрес синдром, което налага реинтубация

 До 18-тия постоперативен ден пациентът остава на механична 
вентилация и интензивна АБ терапия

 На 45-тия ден се провежда контролна ДСК - налягане в артерия 
пулмоналис  111/21/49 mmHg, БСС 572 dyn.s/cm5, СИ 5,31 л/мин/м2



 В последващия период двукратни хоспитализации по 
повод оплаквания от прогресиращ задух и лесна умора 
и инструментални данни за хемодинамично значим 
перикарден излив. Проведени перкутанен и хирургичен 
перикарден дренаж 

 Започната терапия с колхицин 1 мг/дневно, 
метилпреднизолон 60 мг/дневно и вентавис с 
постепенно титриране на дозата

 При контролния преглед 3 седмици след интервенцията 
пациентът е без оплаквания. От контролната ехоКГ - без 
данни за перикарден излив, СНАП 85 mmHg

 При последния контролен преглед на 3-тия месец без 
данни за перикарден излив, СНАП 110 mmHg, 6MWT – 
375 метра



Кои пациенти са подходящи за ТЕА?Кои пациенти са подходящи за ТЕА?
 Според  локализация на засягането на 

белодробното русло (по Jamieson и сътр.).
1) пресен тромб в главните лобарни артерии 

2) интимално задебеляване и фиброза проксимално от сегментните артерии;

3) засягане само на дисталните сегментни артерии

4) дистална артериоларна васкулопатия без видима тромбемболична болест

 Според БСС - когато белодробното съдово 
съпротивление е много високо и не е 
пропорционално на степента на облитерация 
на централните съдове, се приема, че има 
голямо засягане на периферните съдове, 
което е свързано с повишен оперативен риск 



Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Dartevelle et al. Eur Respir J 2004;23:637–648

 В центрове с голям опит и при внимателен подбор на пациентите 
периоперативната смъртност е между 5 и 11 %
 При БСС > 1100 dyn.s/cm5 смъртността е 6 пъти по-висока в 
сравнение с пациентите с БСС < 1100 dyn.s/cm5

Остатъчната белодробна хипертония след операцията е най-
важният предиктор за смърт в постоперативния период



Дистална иноперабилна микросъдова болест при Дистална иноперабилна микросъдова болест при 
ХТБХ:ХТБХ:

A) Обструкция на малките 
субсегментни артерии 
неподлежаща на 
хирургия

B) Класическа артериопатия 
на малките мускулни 
артериоли дистално от 
проходими големи 
белодробни артерии 

C) Класическа артериопатия 
на малките мускулни 
артериоли дистално от 
частично проходими или 
оклудирани белодробни 
артерии

Pulmonary Microvascular Disease in Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Galie N. And 
Kim N. Proc Am Thorac Soc 2006 Sep;3(7):571-6.



Figure 1. Pulmonary angiogram (capillary phase) of the right lung of a patient with CTEPH. 
The right middle and upper lobe arteries are almost completely obstructed by central 

thromboemboli, which are not directly visible on this radiograph.

Hoeper M M et al. Circulation 2006;113:2011-2020

Copyright © American Heart Association



 Метод с анализ на скоростта на намаляване 
на кривата след балонна оклузия на 
белодробната артерия 

- По-бавно достигане на истинска крива на вклинено налягане при тежка 
дистална обструкция

- Корелация между предоперативното R up и постоперативното тотално 
БСС и средното налягане в артерия пулмоналис

- Ниският R up (<60%)означава, че общото белодробно съдово 
съпротивление е предимно за сметка на засягане на дисталите съдове, 
което корелира с висока смъртност и повишена честота на персистираща 
пулмонална хипертония постоперативно

 КТ оценка на дилатацията на бронхиалните 
артерии

- Средната обща площ на бронхиалните артерии е значимо по-голяма при 
пациенти с ХТБХ спрямо пациенти с други етиологични форми на БХ

- Колкото по-голяма е тази площ, толкова по-проксимална е обструкцията
- Дилатацията на бронхиалните артерии корелира с по-ниска постоперативна 

смъртност и по-ниско постоперативно БСС

Други методи за оценка на риска:



Неподходящи кандидати за ТЕА са пациентите 
със:
значимо засягане на малките съдове 
тежки обструктивни и рестриктивни 
заболявания на белия дроб, 
бъбречна недостатъчност
чернодробна недостатъчност 
неоплазми

От 10 до 50% от пациентите с ХТБХ са 
иноперабилни.
При тях и при персистираща БХ след ТЕА може 
да се обсъжда белодробна трансплантация. 



Медикаментозна терапия:Медикаментозна терапия:

 Класически средства – антикоагуланти, 
диуретици, кислород, дигоксин, калциеви 
антагоности

 Имплантация на кава-филтър
 Модифициращи хода на заболяването 

медикаменти - простаноиди, 
фосфодиестеразни инхибитори и 
ендотелин-рецепторни блокери

 Нови медикаменти - Риоцигуат





 Перорален стимулатор на гуанилат циклазата
 Одобрен от FDA (октомври 2013 г.) и от ЕМА 

(март 2014 г.) 
 Индикация - БАХ (група 1) и ХТБХ (група 4)
 В България – края на 2016 г. само за ХТБХ?
 Трикратен прием
 НЛР- главоболие, световъртеж, отоци, гадене, 

синкоп



 При пациенти лекувани с ЕРА, простаноиди или без терапия
 Иноперабилни или с персистираща БАХ след ТЕА
 Подобряване на БСС, mPAP, сърдечен дебит, ФК, NT-proBNP 

(вторични крайни точки)
Riociguat for the Treatment of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Ghofrani HA, et al. 
for the CHEST-1 study group. N Engl J Med 2013; 369:319-329.



Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Galiè N, Humbert M, et al. Eur 
Heart J; 17 Aug 2015, DOI: 10.1093/eurheartj/ehv317.



Балонна дилатацияБалонна дилатация  на белодробната на белодробната 
артерия (артерия (BPA)BPA)::

Balloon Pulmonary Angioplasty: A Treatment Option for Inoperable Patients with Chronic 
Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Ogawa A. and Matsubara H. Frontiers in Cardiovascular 
Medicine, February 2015.



 Да се извършва само в експертни центрове с 
опит

 Усложнения: реперфузионен белодробен оток ± 
необходимост от апаратна вентилация

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Galiè N, Humbert M, et al. Eur 
Heart J; 17 Aug 2015, DOI: 10.1093/eurheartj/ehv317.

BPABPA – при кои пациенти? – при кои пациенти?



ЗаключениеЗаключение::
 При всеки пациент с БАХ първо трябва 

да се изключи ХТБХ
 ХТБХ може да бъде напълно лечима
 ТЕА остава златен стандарт
 При неподходящи пациенти или при 

персистираща БХ след ТЕА – 
медикаменти, BPA и белодробна 
трансплантация



Благодаря за вниманието!
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