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Въведение
Кардиомиопатиите (КМП) са хете

рогенна група заболявания на мио

карда, при които са налице наруше

ния в структурата и функцията на 

сърдечния мускул в отсъствие на 

коронарна болест, артериална хи

пертония, клапно заболяване или 

вродено сърдечно заболяване. Кла

сификацията на Европейското дру

жество по кардиология се базира 

на морфологични и функционални 

характеристики и разделя КМП 

на хипертрофична, дилатативна, 

арит мо генна, деснокамерна, рес

триктивна и некласифицирaна КМП. 

Те могат да бъдат генетично обу

словени или придобити[1]. Рестрик

тивните кардиомиопатии (РКМ) са 

миокардни заболявания, при които 

в резултат на намалена разтегли

вост на сърдечния мускул се пови

шава налягането на пълнене на сър

дечните камери. Лявата камера (ЛК) 

е с нормални или намалени размери, 

фракцията на изтласкване (ФИ) 

обикновено е нормална, но може да 

се понижи с напредване на заболя

ването, дебелината на камерните 

стени е нормална или увеличена при 

инфилтративни процеси и болести 

на натрупването, водеща е диас

толната дисфункция, предсърдията 

са дилатирани. Недилатираната и 

неразтеглива ЛК е предпоставка за 

бързо и значително повишаване на 

налягането на пълнене при физиче

ско натоварване, невъзможност за 

увеличаване на ЛК диастолен обем, 

което води до несъответно увели

чаване на ударния обем. При повече

то заболявания се засяга и дясната 

камера. Прогресивната дилатация 

и дисфункция на предсърдията води 

до предсърдни аритмии, тромбо

емболични усложнения, развитие на 

вторична митрална регургитация[2]. 

РКМ биват неинфилтративни, ин

филтративни, болести на натруп

ването и ендомиокардни заболява

ния[3]. Една част са придобити, но 

все почесто се установяват генни 

мутации, найчесто в саркомерните 

гени: troponin T (TNNT2 gene), troponin 

I (TNNI3), αactin (ACTC) и βmyosin 

heavy chain (MYH7)[4]. Тема на насто

ящия обзор са инфилтративните 

КМП: сърдечна амилоидоза (СА) и 

саркоидоза. 
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Сърдечна 
амилоидоза
Амилоидозите са заболявания, при 

които в извънклетъчното про

странство на различни тъкани и 

органи се отлагат неразтворими 

амилоидни фибрили, което води до 

нарушаване на тяхната структура 

и функции. Известни са повече от 30 

амилоидогенни белтъка. 

При сърдечната амилоидоза биват 

ангажирани миокарда, проводната 

система, малките съдове и клапи

те. Водещите клинични прояви са 

сърдечна недостатъчност (СН) и 

ритъмнопроводни нарушения. Трите 

найчесто срещани типа СА са леко

верижна (AЛ), див тип транстирети

нова (ATTРдт) и наследствена транс

тиретинова (ATTРн) амилоидози[5,6].

Лековерижна амилоидоза

AЛ амилоидозата е рядко клонално 

заболяване на плазматичните клет

ки, характеризиращо се с образува

не на моноклонални капа или ламбда 

леки вериги, които се нагъват не

правилно и образуват амилоид. 

Съпътстващ мултиплен миелом се 

среща в около 13% от пациентите 

и още порядко, АЛ амилоидозата 

може да възникне от други онкохе

матологични заболявания, секрети

ращи имуноглобулинови леки вериги 

като Waldenström макроглобулине

мия. При около 5% от населението 

над 70годишна възраст е възможно 

наличие на моноклонална гамапатия 

с неясно значение (MGUS)[7,8]. 

Див тип АТТР амилоидоза 

Транстиретинът (ТТР) е белтък, 

който се произвежда предимно в 

черния дроб, в малки количества в 

хороидния плексус в мозъка и в пиг

ментния епител на ретината. ТТР 

служи като транспортер на тиро

ксин и ретинолсвързващ протеин, 

циркулира като тетрамер, но има 

способност да се дисоциира до мо

номери, които имат амилоидогенни 

свойства. При АТТРдт образуването 

на амилоид е свързано със стареене

то, води до развитие на транстире

тинова амилоидна кардиомиопатия 

(АТТРКМ) и се среща предимно при 

възрастни мъже над 65 год., с проя

ви на СН със запазена ФИ (13%), как

то и с тежка аортна стеноза (16%), 

но може да се диагностицира и при 

жени в покъсна възраст[911]. 

Наследствена АTTR амилоидоза 

Точкови мутации в ТТР гена са при

чина ТТР тетрамерите да се дисо

циират на мономери и да образуват 

амилоидни фибрили. AТТРн амилоидо

за е автозомно доминантно забо

ляване. Симптомите се появяват 

обикновено в зряла възраст. Има 

>130 мутации, описани до момента, 

като в България са диагностицира

ни пет различни мутации, като при 

всички се установява смесен фено

тип – амилоидна кардиомиопатия и 

периферна и автономна невропатия. 

Найчестата мутация е Glu89Gln, 

разпространена в Югозападна Бъл

гария (Благоевградска и Кюстендил

ска област), но се среща и в други 

региони на страната вследствие на 

миграционни процеси[1113]. 

Сърдечни прояви
CA се проявява с намален физиче

ски капацитет, задух при усилие, 

периферни отоци. Артериалното 

налягане е ниско, което затруднява 

лечението на СН. Възможно е да се 

прояви с ортостатична хипотония и 

дори синкоп както в резултат на на

маления сърдечен дебит, потенции

ран от диуретично лечение, така и в 

резултат на автономна дисфункция, 

честа при АТТРн амилоидоза. Бело

дробен оток се наблюдава рядко, 

почесто срещан е системният ве

нозен застой. Чести са ритъмнопро

водните нарушения. Честотата на 

предсърдно мъждене зависи от типа 

СА, повисока при АТТРдт (45%) от

колкото при АЛ (12%) или АТТРн (15%)
[4]. Съществува висок риск от сис

темен емболизъм поради нарушена 

функция на лявото предсърдие, дори 

при синусов ритъм. Внезапната сър

дечна смърт (ВСС) е почеста при AЛ 

амилоидоза и се дължи на електроме

ханична дисоциация, а не на камерно 

мъждене. Ангинозната симптомати

ка е честа и е резултат на миокард

на исхемия, причинена от отлагане 

на амилоид в интрамурални коронар

ни артерии[4,6,11]. 

Екстракардиални 
прояви на 
заболяването
Повече от 50% от пациентите с 

АТТРдт имат анамнеза за синдром 

на карпалния тунел, резултат от 

амилоидно отлагане в карпалния те

носиновиум със симптоми, предше

стващи сърдечните прояви с почти 

десетилетие. Нерядко се наблюдава 

стеноза на вертебралния канал и 

руптура на двуглавия мускул на миш

ницата. АТТРн и AЛ амилоидоза са 

системни заболявания. При AЛ ами

лоидозата бъбречно засягане се на

блюдава при 4060% от пациентите 

(нефрозен синдром и/или бъбречна 

недостатъчност). АТТРн амило

идоза се характеризира със смесен 
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фенотип, освен сърдечно засягане 

има засягане на периферната и ав

тономна неревна система. Засяга

не на черния дроб се наблюдава при 

около 15 до 20% от пациентите с AЛ 

амилоидоза, но не и при пациенти с 

AТТРн. Уголемяване на езика е харак

терна проява на AЛ амилоидоза (15

25% от пациентите), засягането на 

стъкловидното тяло се наблюдава 

при ATTРн амилоидоза. Пациентите 

с амилоидоза, независимо от вида, 

се оплакват от адинамия, загуба на 

тегло и качеството на живот е зна

чително влошено[6,11,14]. 

Диагноза
Клинични прояви, промени в електро

кардиограмата (ЕКГ), ехокардиогра

фията и сърдечния магнитен резо

нанс (СМР) насочват към наличие 

на сърдечна амилоидоза. Задебелени 

сърдечни стени при липса на извест

на хипертония или клапно заболяване 

и нисък или нормален волтаж на QRS 

комплекса са много важен белег за 

наличие на заболяването. За поста

вяне на окончателна диагноза СА и 

определяне на нейния вид има два 

подхода: инвазивен, чрез биопсия и 

хистологично доказване и типизи

ране на амилоида (задължителен при 

АЛ амилоидоза) и неинвазивен, само 

при АТТРКМ, базиран на костна сцин

тиграфия с един от трите одобре

ни радиофармацевтици: 99mTc3,3

diphosphono1,2propanodicarboxylic 

acid (99mTcDPD), 99mTcpyro phos pha

te (99mTcРYP) и 99mTc–hydro xy me

thy lene diphosphonate (99mTcHMDP) 

(Фиг. 1). Биопсията на подкожна 

мастна тъкан има ниска сензитив

ност при АТТРКМ: 15% за див тип и 

45% за наследствена форма, затова 

за предпочитане е провеждане на 

ендомиокардна биопсия. При използ

ване на неинвазивен подход е задъл

жително да се изключи лековерижна 

амилоидоза, тъй като е възможно 

да се наблюдава натрупване на ра

диофармацевтика в миокарда, ма

кар и в послаба степен. Резултати

те показват, че в случаите, когато 

е налице значително натрупване на 

остеотропен радиофармацевтик 

в миокарда (степен 2 или 3) и е из

ключена моноклонална гамапатия, 

специфичността на изследването 

за наличие на АТТРКМ е 100%. При 

неубедителни данни от неинвазив

ните изследвания е необходим хис

тологичен анализ. Чрез генетичен 

тест се диагностицира наслед

ствената форма на болестта, като 

това дава възможност за обхваща

не на цялото семейство и устано

вяване на носители на патологична 

мутация, тяхното проследяване и 

откриване на начални патологични 

промени[15,16]. 

Лечение на 
сърдечната 
амилоидоза
Освен симптоматично лечение на 

СН и профилактика на усложненията 

вече съществуват медикаменти, 

които модифицират хода на болест

та и подобряват прогнозата. За мо

мента, единственият одобрен от 

регулаторните органи медикамент 

за лечение на АТТРКМ е Тафамидис 

61 mg, стабилизатор на транстире

тина. Лечението на АЛ амилоидоза 

се провежда от хематолози в екип с 

кардиолози и нефролози поради мул

тисистемното засягане[6,11,17]. 

Сърдечна 
саркоидоза
Саркоидозата е мултисистемно въз

палително заболяване с неизвестна 

етиология, характеризиращо се с 

наличие на неказеозни грануломи в 

засегнатите органи. Често се про

явява с двустранна хилусна лимфаде

нопатия, белодробни инфилтрати, 

увеит или кожни лезии. Сърцето, 

черният дроб, далакът, нервната 

система, костният мозък, бъбреци

те, костите, ставите, мускулите и 

други органи също могат да бъдат 

засегнати. Саркоидозата обикнове

но засяга млада и средна възраст 

(2545 год.), но децата и възрастни

те хора също могат да бъдат за

сегнати. Белодробното увреждане 

е найчесто срещано и се наблюдава 

в 90% от случаите, докато сърдечно 

ф и г у р а  1 : 

99mTc-PYP костна 
сцинтиграфия 

при 55-годишен 
пациент с 

наследствена 
АТТР амилоидоза 

(собствен 
материал)
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засягане се установява при 2530% 

от засегнатите пациенти според 

аутопсионните данни. Клинично из

явено сърдечно засягане се диагно

стицира в около 5% от случаите на 

системна саркоидоза[1820]. 

Патогенеза 
Основната патологична находка при 

саркоидозата е грануломатозна

та инфилтрация, която нарушава 

нормалната функция на органите. 

Заболяването протича в три после

дователни етапа: оток, образуване 

на гранулом и фиброза. Саркоидът 

може да ангажира всяка част от 

сърцето, но найчесто засяга сво

бодната стена на ЛК и базалния сег

мент на междукамерната преграда 

(МКП). В началните стадии на забо

ляването, когато преобладава тъка

нен оток, преобладава диастолната 

дисфункция. В покъсните стадии 

на заболяването, когато гранулома

тозното възпаление се замества 

от фиброзна тъкан, камерите се 

разширяват и преобладава систол

ната дисфункция. Неравномерният 

характер на засягане на миокарда 

води до промени в кинетиката на 

ЛК, които не съответстват на кон

кретна коронарна територия. Зася

гането на базалната МКП води до 

ангажиране на проводната система, 

а миокардната фиброза  – до камер

ни аритмии[1820]. 

Сърдечни прояви 
Клиничните прояви на сърдечната 

саркоидоза корелират с локализация

та и степента на грануломатозна 

инфилтрация и варират от без

симптомни електрокардиографски 

находки до прогресираща сърдечна 

недостатъчност и ВСС. 

Нарушенията в проводимостта са 

чести. Пълният AV блок е найчесто 

срещаното проводно нарушение и 

може да се появи в 25–30% от случа

ите. AV блок I и II степен и бедрен 

блок също са често срещани. Не

продължителна или продължителна 

камерна тахикардия може да се на

блюдава в до 23% от случаите. ВСС 

поради камерни тахиаритмии или 

пълен AV блок е причина за 2565% от 

леталните случаи и може да бъде 

първа проява. 

Често срещана е и прогресираща ле

востранна СН, която може да бъде 

диастолна или систолна в зависи

мост от стадия на заболяването 

и е основна причина за смъртност 

при 25% от пациентите със сърдеч

на саркоидоза, на второ място след 

ВСС[1820]. 

Диагноза 
Ендомиокардната биопсия остава 

златен стандарт за диагноза на сър

дечната саркоидоза, но тя има от

носително ниска чувствителност, 

като се има предвид неравномерни

ят характер на засягане на миокар

да. Несърдечна биопсия, доказваща 

наличие на типични грануломи, съче

тана с типични сърдечни прояви, се 

счита за достатъчна за поставяне 

на диагнозата. 

Наличието на типични проводни 

нарушения на ЕКГ, макар и неспеци

фични, може да подкрепи сърдечно 

ангажиране. Ехокардиографията е 

нискочувствителна в ранен стадий 

на заболяването. С прогресия на 

заболяването се установяват ти

пични промени, които включват из

тъняване на МКП (или удебеляване в 

поранен стадий), в напреднал ста

дий – дилатация на ЛК със систолна 

дисфункция и сегментни нарушения 

в кинетиката с некоронарно разпре

деление. 

Други промени включват камерни 

аневризми, задебеляване на папи

ларни мускули, клапни промени и пе

рикарден излив. Понастоящем СМР 

е техника на избор при съмнение за 

сърдечна саркоидоза. Промените 

варират в зависимост от стадия 

на заболяването: в ранния стадий 

на възпаление се наблюдава заде

беляване на миокарда и повишен Т2 

сигнал, докато в покъсния фиброти

чен стадий класическите промени 

включват сегментно изтъняване 

на миокарда и късно контрастно 

усилване, което е свързвано с по

вишен риск от нежелани събития, 

включително смърт. Позитрон

ноемисионната томогра фия (PET) 

заема важно място в диагностичния 

процес, тъй като флуородезокси

глюкоза (18FFDG) се натрупва във 

възпалителните клетки в миокарда, 

без вида на натрупване да е пато

гномоничен за сърдечна саркоидоза. 

ф и г у р а  2 : 

Ехокардиография 
(А), сърдечен 
магнитен 
резонас (В) и 
FDG позитрон 
емисионна 
томография (С) 
при пациент 
със сърдечна 
саркоидоза (Lemay 
S, CJC Open. 2020).
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FDGPET е почувствителен метод, 

но помалко специфичен от CMР 

(Фиг. 2). И двата теста могат да се 

използват за проследяване на тера

певтичния отговор[1822]. 

Лечение
Глюкокортикоидите са средство на 

първи избор за лечение на сърдеч

ната саркоидоза. Медикаменти на 

втора линия са метотрексат, лефлу

номид, азатиоприн и хидроксихлоро

кин, като при липса на оптимален 

ефект се препоръчва ранно започва

не на комбинирано лечение. 

Медикаменти на трети избор са ан

тагонисти на туморния некротичен 

фактор алфа: infliximab и adalimumab. 

При наличие на сърдечно засягане, 

освен имуносупресивното лечение в 

зависимост от клиничните прояви, 

се провежда лечение на сърдечната 

недостатъчност и ритъмнопро

водните нарушения. Високата чес

тота на ВСС при сърдечна сарко

идоза изисква внимателна преценка 

на използването на електрокардио

стимулатор и кардиовертердефи

брилатор[1820]. n
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Метаболитен синдром и 
ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ

Разпространението на метаболитен синд
ром варира в зависимост от това как е 

дефинирано понятието, но приблизително 
30% от пациентите с псориатичен артрит 
(PsA) отговарят на критериите в кохортно 
проучване на 724 индивида, както и прибли
зително 2363% от пациентите в множество 
проучвания. Предишни наблюдения върху 
пациенти с PsA сочат, че те са изложени на 
повишен риск от сърдечносъдови забо
лявания. Въпреки това оценката на раз
пространението на метаболитния синдром 
остава предизвикателство, тъй като опреде
лението на синдрома варира в различните 
проучвания.

За позадълбочена оценка в тази популация, 
изследователи са заложили на систематичен 
преглед в литературата на 18 други проучва
ния, публикувани до март 2019 г. и данни за 
пациенти с PsA, записани в CARMA (обшир
но кохортно обсервационно изследване). 
Резултатите са публикувани на 1 март 2022 г. в 
Journal of Clinical Rheumatology. Сред пациенти 
с продължителност на заболяването от само 
3 години се наблюдава разпро странение от 
38% на метаболитен синдром, подобно на 
средното за популацията. Друго проучване 
показва значително повисоко разпростра
нение на метаболитен синдром при паци
енти с PsA и кожен псориазис. Проучването 
CARMA включва 724 пациенти с PsA; 45.4% са 
жени и 21.8% са пушачи. Средната възраст 
на населението е 51 години. 222 пациенти 
(30.7%) отговарят на поне три критерия за 
метаболитен синдром, които са високо кръв
но налягане (66.8%), хипергликемия (42.6%) 
и хипертриглицеридемия (30.6%). Въпреки 
вариациите в разпространението на метабо
литен синдром, в зависимост от използваната 
дефиниция, авторите пишат: „Може да се каже, 
че честотата на метаболитен синдром при 
пациенти с PsA е много висока".
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