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Резюме
Представяме проблемите при поставянето на диагнозата, проследяването и клинична ефек-

тивност на таргетното лечение, както и преживяемостта при пациенти с идиопатична пулмонал-
на артериална хипертония от опита на единичен център за пациенти с идиопатична ПАХ, Варна. 
Заключенията ни са, че въпреки значителния напредък в тази област диагнозата се поставя къс-
но, заболяването е с лоша прогноза и са необходими  допълнителни усилия за изграждане на 
структурирани звена за  навременното поставяне на диагнозата, и подобряване на прогнозата 
при тези пациенти.

Ключови думи: пулмонална артериална хипертония, лечение, клинична ефективност

д. Петкова1, Й. Йотов2, Бр. Каназирев3, В. димитрова1, св. Георгиев4

Клиника по Белодробни Болести1 
Клиника по Кардиология2

Клиника по Вътрешни Болести3

Клиника по Интервенционална Кардиология4 
МБАЛ „Св.Марина“ Варна, Медицински Университет – Варна

Торакална Медицина
Том IV, декември 2012, бр.4



44

D. Petkova1, Y. Yotov2, Br. Kanazirev3, V. Dimitrovа1, Sv. Georgiev4

Clinic of pulmonary diseases1 
Clinic of Cardiology2 
Clinic of Internal Medicine3 
Clinic of Interventional Cardiology4

University Hospital "St. Marina" Varna, Medical University – Varna

Abstract
We present a single center experience in problems of the diagnosis, monitoring and clinical efficacy 

of the target treatment and survival of patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Our 
conclusions are that despite significant progress in this field the diagnosis comes late, the disease has 
a poor prognosis and further efforts are needed to build structured support for timely diagnosis and 
improvement of prognosis in these patients.
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Въведение
Белодробната артериална хипертония е 

прогресивно и фатално заболяване, при което 
поради белодробна васкуларна пролифера-
ция и ремоделиране се достига до повишено 
белодробно артериално налягане и повише-
но белодробно съдово съпротивление при 
нормално пулмокапилярно налягане. Идиопа-
тичната пулмонална артериална хипертония 
(ИПАХ) е рядко заболяване с лоша прогноза. 
С въвеждането на таргетни медикаменти за 
лечение прогнозата и преживяемостта на бол-
ните с ИПАХ през последните години се подо-
бри значително.Въпреки новостите във всички 
области на белодробната артериална хипер-
тония от патофизиология на заболяването до 
диагностиката, класификациите и напредъка в 
лечението, преобладава мнението, че болест-
та продължава да се диагностицира късно. 
Предполага се също, че много от пациентите 
продължават да бъдат неправилно диагности-
цирани.
Цел

Цел на настоящото проучване e да се изслед-
ва клиничната ефективност от лечението и да 
се проследи прогнозата при пациенти с ИПАХ, 
като се набележат проблемите при диагнозата, 
лечението и проследяването.
Пациенти и методи

В проучването са включени 7 пациенти - 5 
жени (71.4%) и 2-ма (28.6%) мъже на средна 
възраст 47.7±17.6 години. Диагнозата е по-
ставена съобразно възприетите критерии 
на Европейското дружество по белодробни 
болести – Еuropean Respiratory Society (ERS) и 
Европейското Дружество по Кардиология – 
European Society of Cardiology (ESC) (2, 3). При 
всички пациенти е осъществена дясна сърдеч-
на катетеризация и вазореактивен тест, а така 
също и всички необходими инструментални 
и лабораторни изследвания за поставяне или 
отхвърляне на диагнозата: ехокардиографско 
изследване, функционално изследване на ди-
шането, компютър томографско изследване на 
бял дроб и сърце, сцинтиграфско изследване 
на бял дроб, имунологични изследвания, из-
следване за HIV и маркери за хепатит. Шестима 
от пациентите (85.7%) са с ИПАХ, а една паци-
ентка (14.3%) е с асоциирана ПАХ. След негати-
вен вазореактивен тест при всички пациенти 
е започнато конвенционално и таргетно лече-
ние, като 5 от пациентите са на монотерапия, 
2 са на комбинирано лечение, а при 1 пациент 
е стартирана домашна кислородотерапия. Пе-
риодът на проследяване обхваща от 3 до 30 
месеца (ранг от 3м – 30м). 
Резултати

Данните от анализа за времето от началото 
на симптомите до поставянето на диагнозата е 
средно 34.3±25.4 месеца (от 12 до 72 мес). През 
периода на проследяване са отчетени пет 
хоспитализации по повод влошаване на функ-
ционалния клас (WHO-FC) и трима пациенти 

Introduction
Pulmonary arterial hypertension is a progres-

sive and fatal disease in which the lung due to 
vascular proliferation and remodeling elevated 
pulmonary arterial pressure and increased pul-
monary vascular resistance are generated with 
normal wedge pressures. Idiopathic pulmonary 
arterial hypertension (IPAH) is a rare disease with 
poor prognosis. The introduction of target medi-
cation in recent years considerably improves the 
prognosis and survival of patients. Although new 
developments in all areas of pulmonary arte-
rial hypertension are now available the prevailing 
opinion is that the disease continues to be diag-
nosed late and in some cases incorrectly.

Aim
The aim of this study was to explore clinical ef-

ficacy of treatment, monitor the prognosis in pa-
tients with IPAH, and identifying problems in the 
early diagnosis, treatment and follow-up.

Patients and Methods
The study included seven patients - five women 

(71.4%) and 2 (28.6%) men (47.7±17.6 years) di-
agnosed according the criteria of the European 
Society of Pulmonary Diseases –  European Re-
spiratory Society (ERS) and the European Society 
of Cardiology – European Society of Cardiology 
(ESC) (2, 3).  In all patients, cardiac catheterization 
and vasoreactive test were performed, as well as 
all instrumental and laboratory supportive ex-
aminations for establishing the diagnosis: echo-
cardiography, pulmonary function tests, lung and 
heart computer tomography, lung scintigraphy, 
immunological tests, HIV and hepatitis markers. 
Six patients (85.7%) were with IPAH and one pa-
tient (14.3%) was PAH-associated. Follow-up pe-
riod ranged from 3 to 30 months. After a negative 
vasoreactive test all patients started conventional 
and target treatment, 5 patients were on mono-
therapy, 2 - were on combined therapy, and 1 pa-
tient started home oxygen therapy as well.

Results
The data analysis of time   from onset of symp-

toms to diagnosis was on average 34.3±25.4 
months (12 – 72 months). The follow-up of pa-
tients with pulmonary arterial hypertension was 
from 3 to 30 months. During the follow-up five 
hospitalizations for worsening functional class 
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(42.9%) са починали с картината на напреднала 
и терминална десностранна сърдечна недос-
татъчност (Фиг. 1). 

Хемодинамиката на пациентите с ПАХ при 
извършване на дясна сърдечна катетеризация 
в началото на проследяването и при поставяне 
на клиничната диагноза са показани на Фигура 
2. Средните стойности на систолното пулмо-
артериално налягане при пациентите са 92±5 
mmHg, (ранг от 87 до 98 mmHg), за пулмокапи-
лярното налягане съответно 14±4 mmHg (ранг 
от 12 до 19 mmHg) и за дяснопредсърдното на-
лягане са 9±5 mmHg (ранг от 5 до 14 mmHg). 
Повторни катетеризации за преоценка на със-
тоянието не са извършвани. 

Средните стойности за систолното aртери-
ално налягане са 120±14 mmHg (от 110 – 140 
mmHg), за диастолното артериално налягане 
78±7 mmHg (от 70 до 90 mmHg) и за пулсова-
та честота 84±12 удара/мин (от 63 до 96 удара/
мин) (Фиг. 3). В хода на проследяването сред-
ното систолно налягане е 122±19 mmHg, сред-
ното диастолно налягане 82±10 mmHg и сред-
ната пулсова честота 98±7 удара/мин.

В оценката на функционалното състояние на 
пациентите отчитаме подобряване на 6 минут-
ния тест с ходене при един пациент, при един 
няма промяна и при 5–ма пациенти има тен-
денция към влошаване на резултатите (Фиг. 4 
и Фиг. 5). При всички пациенти в хода на ЕхоКГ 
проследяване и изследване се отчита намаля-
ване на индиректно изчислено доплерограф-
ското пулмоартериално налягане, сравнено с 
манометричното налягане при поставяне на 
диагнозата (ранг 6-12) (Фиг. 6). При един паци-
ент таргетното лечение е преустановено пора-
ди прояви на диспнея и клинични еквиваленти 
на белодробен застой по време на лечението, 
с влошаване на резултатите от 6 минутния тест 
с ходене. 

Поради малкия брой случаи отбелязваме 
само тенденциите без изчисляване на статис-
тическите им достоверности.

(WHO-FC) were reported and three patients 
(42.9%) died with advanced right-sided heart fail-
ure (Fig. 1).

Invasive evaluation data of patients with IPAH 
at the time of right heart catheterization at base-
line and establishing the clinical diagnosis are 
shown in Figure 2. The mean values of systolic 
pulmonary arterial pressure was 92±5 mmHg 
(ranked 87 – 98 mmHg), and wedge pressure was 
respectively 14±4 mmHg (ranked 12 – 19 mmHg) 
and right atrial pressure were 9±5 mmHg (ranked 
5 – 14 mm Hg). Repeated catheterization to reas-
sess the state was not performed.

Mean systolic blood pressure of patients was 
120±14 mmHg (span 110 – 140 mmHg), mean 
diastolic blood pressure was 78±7 mmHg (span 
70 – 90 mmHg) and mean pulse rate 84±12 bpm 
(span 63 – 96 bpm) (Fig. 3).

The evaluation of the functional status of pa-
tients utilizing the six minute walk test improved 
in one patient, did not change in another, and in 
five patients six minute walking distance tended 
to deteriorate (Fig. 4 and Fig. 5).  In all patients 
during the follow-up (rank 6 – 12 months) echo-
cardiography disclosed decrease in indirectly cal-
culated pulmonary arterial pressures compared 
to invasive manometric pressures at the time 
of diagnosis (Fig. 6).  One patient discontinued 
treatment due to symptoms of dyspnea and clini-
cal equivalents of pulmonary congestion during 
therapy with worsening results of the six minute 
walk test.

Due to the small number of cases we only note 
trends without calculating their statistical signifi-
cance.
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Фиг. 1. Време до поставяне на диагнозата в месеци.
Fig. 1. Time to diagnosis in months.

Фиг. 2. Инвазивно определеното систолно налягане в 
пулмоналната артерия (АП) и пулмо капилярното на-
лягане (ПК) в mm Hg при пациентите с ПАХ  при започ-
ване на проследяването и поставяне на диагнозата.
Fig. 2. Invasive determined systolic pulmonary artery 
pressure (PA) and pulmonary capillary wedge pressure 
(CP) in mmHg in patients with IPAH at the start of 
monitoring.
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Обсъждане
Последни данни от регистрите на Франция и 

Шотландия показват  честота на заболяването  
от 15-52 на 1 милион жители (4, 7, 8). Според 
данните от регистъра на  Националния Инсти-
тут на здравето от 1991 средна преживяемост 
при пациентите с ПАХ е изключително не-
благоприятна – 2.8 години, а отчетената през 
2010 година от европейските регистри 1-, 2-, и 
3-годишна преживяемост е значително по-ви-
сока, съответно –   87%, 76%, и 67% (1, 5, 6, 7). 
Преживяемостта  в настоящото проучване на 
смесена група пациенти с ИПАХ и асоциирана 
ПАХ за 30 месечен период е 57%, без отчита-
не на забавянето в поставянето на диагнозата. 
Установяваме различно повлияване на паци-
ентите във функционално отношение, както 
подобряване или без промяна при двама па-
циенти, така и влошаване на функционалния 
клас при останалите пациенти. Стойностите на 
доплеровото систолно пулмоартериално на-
лягане бележат намаление, което би могло да е 
свързано, както с подобряване на състоянието 
следствие на провежданото лечение, но така 
също и с влошаване следствие на прогресия 
на десностранната сърдечна недостатъчност. 
Отчитаме късно поставяне на диагнозата сред-
но с 34 месеца след началото на заболяването, 
като има значителни различия при отделните 
пациенти, вариращи от 12 месеца до 72 месе-
ца. С напредване на познанията и кампанията 
за по-ранна диагностика на заболяването се 
надяваме на отчитане на успех в тази ключова 
област за прогнозата на пациентите с ПАХ. 

В България липсва дългогодишен клиничен 
опит в диагностиката, лечението и проследя-
ването на пациенти с ИПАХ. Данните от нашето 
проучване показват, че диагнозата ПАХ се по-
ставя късно, което най-вероятно е свързано с 
малкото познаване и липсата на клинична на-
соченост при диагностицирането на пациен-
тите. Отчитаме необходимостта от промени и 

Discussion
Recent data from the registers of France and 

Scotland reveal an incidence of the disease from 
15 to 52 per 1 million people (4, 7, 8). According 
to data from the National Institute of Health of 
USA in 1991 median survival in patients with PAH 
was extremely unfavorable –   mean 2.8 years, 
and survival reported in 2010 by European re-
cords was significantly higher –  87%, 76% and 
67% respectively for 1 -, 2 -, and 3-year survival 
(1, 5, 6, 7). Survival in this study of a mixed group 
of patients with IPAH and PAH-associated for a 
30-month period follow-up was 57% without tak-
ing into account the delay in diagnosis. We found 
different responses of patients in terms of func-
tional improvement or no change in two patients, 
and worsening functional class in the rest of the 
patients. The values of systolic Doppler pulmo-
nary arterial pressure decreased, which could be 
related either to improvement due to the treat-
ment, or to deterioration secondary to progres-
sion of the right-sided heart failure. Considering 
a delay in the diagnosis of on average 34 months 
after the beginning of the disease, there was also 
significant difference between patients and diag-
nosis delay ranged from 12 months to 72 months. 
With the advancement of knowledge and the 
campaign for early diagnosis of this disease we 
hope to move forward in this key area for the 
prognosis of patients with IPAH.

In Bulgaria there is no extensive clinical expe-
rience in the diagnosis and follow-up of patients 
with IPAH. 

Data from our study suggest that the diagno-
sis of IPAH is delayed, which is probably related 
to the lack of awareness of considering this con-
dition as a clinical entity in patients. We recog-
nize the need change and optimize the system 
for treatment and follow-through improvement 
of structural approach in medical care for these 
patients with the generation of levels of compe-
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Фиг. 3. Систолно артериално налягане (САН), диас-
толно артериално налягане(ДАН), пулсова честота 
(ПЧ) към момента на поставяне на диагнозата.
Fig. 3. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood 
pressure (DBP), and heart rate (HR) at the time of 
diagnosis.

Фиг. 4. Шест минутен тест с ходене при поставяне на 
диагнозата.
Fig. 4. Six minute walking test at the time of diagnosis.
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оптимизиране на системата за лечение и про-
следяване, чрез усъвършенстването и струк-
турирането на медицинската помощ при тези 
пациенти с изграждане на нива на компетент-
ност и специализирани центрове съобразени 
с европейските стандарти.
Заключение

Пулмоартериалната хипертония е прогре-
сивно протичащо, фатално заболяване с висо-
ка смъртност и недостатъчно навременно по-
ставяне на  диагнозата. Подобни са проблемите 
на това заболяване и в европейски, и световен 
мащаб, така че пациентите в нашия център не 
правят изключение от общите тенденции.  Въ-
преки ограничението от малкия брой докла-
двани пациенти, нашите резултати показват, 
че ПАХ остава тежко, животозастрашаващо 
заболяване, въпреки по-добрата информира-
ност, новите терапевтични възможности и по-
добряване на организацията на диагностика и 
проследяване, включително и в нашата страна. 

tence and specialized centers in accordance with 
European standards.

Conclusion
Pulmonary hypertension is a progressive and 

fatal disease with high mortality and delayed di-
agnosis. These are the problems in Europe and 
worldwide, and patients at our center are no ex-
ception to the general trend. Despite the limita-
tion of the small number of reported patients, 
our results suggest that IPAH remains a serious, 
life-threatening disease, despite new develop-
ments in awareness, therapeutic options and im-
provement in health care structures including our 
country too.
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Фиг. 5. Шест минутен тест с ходене при поставяне на 
диагнозата преди и след започване на лечение.
Fig. 5. Six minute walking test in the diagnosis before 
and after treatment.

Фиг. 6. Динамика на стойностите систолното пулмо-
артериално налягане преди лечение (sPAP преди-
манометрични стойности) и в хода на проследяване  
(sPAP след-доплерографски)  с  тенденция към нама-
ляване на наляганията.
Fig. 6. Dynamic of pulmonary arterial systolic pressure 
values before treatment (sPAP before-invasive mano-
metric), and during follow-up (sPAP indirect noninva-
sive) in 6-12 months show tendency towards pressure 
decrease.
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