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AFECTAREA CARDIOVASCULARÅ LA PACIENºII 
CIROTICI

Cardiovascular affectation in cirrhotic patients
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REZUMAT
Ciroza hepatică induce modifi cări cardiace. Sindromul circulator hiperdinamic la pacienţii cu hipertensiune 
portală este asociat cu o varietate de modifi cări cardiovasculare. Inima la pacienţii cu ciroză se prezintă cu 
modifi cări structurale şi funcţionale, cunoscute sub denumirea de „cardiomiopatie cirotică“.
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ABSTRACT
Liver cirrhosis induces cardiac alterations. The hyperdinamic circulatory syndrome of patients with portal 
hypertension in sassociation with a variety of cardiovascular alterations. The heart in patients with cirrhosis 
present with structural and functional abnormalities that have been termed cirrhotic cardiomyopathy.
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Circulaţia hiperdinamică în ciroza hepatică este 
legată de gradul hipertensiunii portale (HTPo) şi de 
insufi cienţa hepatică şi este mai pronunţată la 
pacienţii cu retenţie de fl uide.

Circulaţia hiperdinamică este parte a insufi cienţei 
multi-organ şi poate afecta semnifi cativ prognosticul 
pacienţilor. Vasodilataţia periferică şi splahnică 
este responsabilă de creşterea debitului cardiac şi 
de o distribuţie anormală a volumului sanguin, cu 
scăderea volumului sanguin arterial efectiv.

Intensifi carea vasodilataţiei şi intervenţia siste-
mului vasoconstrictor reglator joacă un rol major în 
dezvoltarea insufi cienţei multi-organ în ciroză, cu 
afectarea funcţiei şi perfuziei rinichilor, plămânilor, 
creierului, pielii şi muşchilor.

Funcţia cardiacă în ciroza hepatică este dereglată 
prin creşterea debitului cardiac şi a frecvenţei car-
diace.

Sindromul circulator hiperdinamic, la pacienţii 
cu hipertensiune portală, este asociat cu o varietate 
de modifi cări cardiovasculare (1).

Inima la pacienţii cu ciroză se prezintă cu 
modifi cări structurale şi funcţionale care au fost 
numite „cardiomiopatii cirotice“ (2). Acestea includ 
modifi cări în peretele ventricular, disfuncţii sistolice 
şi diastolice. Cauza acestor modifi cări cardiace în 
hipertensiunea portală nu este încă elucidată şi 
probabil sunt implicaţi unii factori neuro-umorali şi 
stresul mecanic (2).

Într-un studiu efectuat de M. Torregrosa, R. 
Sgura şi colab. (3) s-au investigat modifi cările 
apărute la nivelul aparatului cardiovascular la 
pacienţii cirotici, prin efectuarea ecografi ei cardiace 
şi ventriculografi ei de stres.

Au fost incluşi în studiu un număr de 40 de 
pacienţi cirotici (20 cu ciroză alcoolică şi 20 cu 
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ciroză non-alcoolică) şi 15 pacienţi în lotul martor, 
fi ind excluşi pacienţii cu insufi cienţă cardiacă 
simptomatică. Un număr de 15 pacienţi cirotici au 
fost reevaluaţi la 6-12 luni după transplant hepatic.

La pacienţii cu ciroză s-a observat un status 
hiperdinamic bazal comparativ cu lotul de control, 
după cum rezultă din tabelul 1.

Aşa cum rezultă din tabelul 1 se observă creşterea 
frecvenţei cardiace, a fracţiei de ejecţie a ventri-
culului stâng şi a indexului cardiac, iar grosimea 
peretelui posterior a ventriculului stâng nu a fost 
diferită la pacienţii cu şi fără ascită, fi ind mai mare 
decât la lotul de control.

Ca răspuns la stresul fi zic, pacienţii cirotici au 
răspuns diferit faţă de lotul de control, aşa cum 
rezultă din tabelul 2.

Pacienţii cirotici prezintă o creştere insufi cientă 
a frecvenţei cardiace şi a indexului cardiac compa-
rativ cu lotul de control.

Pacienţii după transplant hepatic prezintă o 
ameliorare semnifi cativă a statusului hemodinamic 
bazal (frecvenţă cardiacă scăzută, fracţie de ejecţie 
a ventriculului stâng şi index cardiac scăzut).

Acest studiu a demonstrat că pacienţii cirotici, in-
diferent de etiologie prezintă o creştere uşoară a gro-
simii peretelui ventricular, o disfuncţie dias tolică, care 
se agravează cu prezenţa ascitei şi cu stresul fi zic şi 
răspuns sistolic insufi cient şi anormal la stres.

Studiul a demonstrat de asemenea că aceste mo-
difi cări sunt complet reversibile după transplant 
hepatic.

Caracteristici Lot control 
(15)

Pacienţi
fără ascită 

(21)
cu ascită 

(19)
Frecvenţa cardiacă (bătăi/minut) 67±8 73±14 79±11
Fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (%) 65±4 74±5 72±7
Index cardiac (litiri/min. m2) 2,6±0,5 3,7±0,9 3,5±0,5
Diametrul sistolic al ventriculului stâng (mm) 29±3 28±3 24±5
Diametrul diastolic al ventriculului stâng (mm) 48±3 48±5 46±5
Grosimea peretelui posterior al ventriculului 
stâng (mm) 8,8±1,2 9,6±1,3 9,6±1

TABELUL 1. Modifi cări ecocardiografi ce la pacienţii cirotici cu şi fără ascită, comparativ 
cu lotul de control

Caracteristici Lot control 
(15)

Pacienţi
fără ascită 

(21)
cu ascită 

(19)
Δ Frecvenţa cardiacă (%) 63±8 45±5 30±3
Δ Fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (%) 6±3 -3±2 -2±3
Δ Index cardiac (%) 90±14 42±10 34±5
Δ  = procentul de creştere faţă de valoarea de bază

TABELUL 2. Modifi cări la ventriculografi a de stres pentru pacienţii cirotici cu şi fără ascită 
comparativ cu lotul de control

Ciroticii au o funcţie sistolică de bază hiper-
dinamic. Această funcţie sistolică hiper dinamică 
bazală se refl ectă în creşterea fracţiei de ejecţie a 
ventriculului stâng cu reducerea diametrului sistolic 
a ventriculului stâng. Răspunsul sistolic la activitate 
fi zică moderată, observat în timpul ventriculografi ei 
este insufi cient, pacienţii cirotici fi ind incapabili 
să-şi crească în mod adecvat frecvenţa şi indexul 
cardiac, având o capacitate de efort redusă.

Date recente, care sugerează că pacienţii cirotici 
au consumul de oxigen maximal redus ca un prag 
anaerobic precoce, sprijină ipoteza afectării răspun-
sului cardiac la stres, fi ind un factor important care 
contribuie la reducerea capacităţii de efort (4).

Una dintre descoperirile importante în cardio-
miopatia cirotică este o uşoară hipertrofi e ventri-
culară stângă. Hipertrofi a ventriculară afectează în 
mod egal pacienţii cu şi fără ciroză alcoolică, cât şi 
pe cei cu sau fără ascită (4).

Hipertrofi a miocardică s-ar putea datora stresului 
mecanic continuu sau activării neuroendocrine 
(sistem renină-angiotensină, endotelina 1, stimulare 
simpatică).

În studiul efectuat, afectarea funcţiei diastolice 
în repaus, a fost observat la pacienţii cu ascită. 
Disfuncţia diastolică bazală este frecventă în car-
diomiopatia cirotică (4). Deteriorarea ulterioară a 
funcţiei diastolice odată cu prezenţa ascitei se poate 
datora supraîncărcării hemodinamice crescute, 
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creşterii presiunii intratoracice, ridicării diafra-
gmului prin acumulare de fl uid abdominal (5). Un 
alt mecanism care ar putea participa la disfuncţia 
diastolică este hipetrofi a ventriculară însoţită de o 
distensibilitate defi citară a peretelui ventricular 
(6).

Studiul arată că toate modifi cările cardiace, 
detectate înainte de transplant revin la normal după 
o perioadă de 6-12 luni, după transplant hepatic, 
astfel: dispare statusul hiperdinamic, se normalizează 
funcţia sistolică bazală, regresează hipertrofi a 

ventriculară, se îmbunătăţeşte funcţia diastolică şi 
se normalizează răspunsul sistolic şi capacitatea de 
efort.

Modifi cările cardiovasculare reprezentate de 
circulaţia hiperdinamică şi cardiomiopatia cirotică 
sunt complicaţii frecvente în cadrul cirozei hepatice, 
putând contribui la creşterea morbidităţii şi mor-
talităţii, în special în condiţii de stres.

Monitorizarea funcţiei cardiace la pacienţii 
cirotici reprezintă o componentă importantă a 
managementului acestora.
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