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Rezumat: Ciroza hepatică este asociată cu o serie de anormalităţi cardiovasculare ce includ circulaţie 
hiperdinamică, hipertensiune portală, sindrom hepatopulmonar şi modificări în alte teritorii vasculare 
precum cel renal şi cerebral. În ultimii ani, s-a observat că, manevre invazive efectuate la pacienţii 
cirotici, ca şuntul transjugular intrahepatic portosistemic (TIPS) sau transplantul hepatic, se asociază 
cu o mortalitate ridicată. Chiar dacă aceste manevre reprezintă o provocare cardiovasculară, inima 
normală ar trebui să se acomodeze uşor. Incapacitatea inimii de a se acomoda a reprezentat un indiciu 
al existenţei cardiomiopatiei cirotice. 
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Abstract: Hepatic cirrhosis is associated with a series of cardiovascular abnormalities including 
hyperdynamic circulation, portal hypertension, hepatopulmonary syndrome and modifications within 
other vascular areas, such as the renal and cerebral ones. In the recent years, we have noticed that 
invasive procedures performed on cirrhotic patients, such as the transjugular intrahepatic portosystemic 
shunt (TIPS) or the liver transplant, are associated with a high mortality rate. Although these 
procedures represent a cardiovascular challenge, a normal heart should easily adjust. The heart’s 
inability to adjust has represented an indication for cirrhotic cardiomyopathy. 
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Ficatul şi inima fiind direct interconectate vascular 
(prin venele suprahepatice și vena cavă inferioară), afectarea 
primară a unuia dintre ele, produce afectarea secundară a 
celuilalt. Dacă afectarea hepatică din insuficienţa cardiacă este 
bine cunoscută, termenii de „ciroză cardiacă” sau „ficat cardiac” 
fiind încetăţeniţi, nu acelaşi lucru se întâmplă cu afectarea 
cardiacă din ciroza hepatică, noua entitate clinică, denumită 
„cardiomiopatia cirotică”, nefiind la fel de bine cunoscută. 

Şuntul transjugular intrahepatic portosistemic (TIPS) a 
devenit tot mai popular în ultimii ani, ca o abordare 
nechirurgicală de a trata ascita rezistentă, sau sângerările 
variceale la pacienţii cu ciroză.(1) El reprezintă o provocare 
cardiovasculară deoarece, mută brusc o mare cantitate de sânge 
venos splanhnic în circulaţia sistemică, adică, creşte presarcina. 
Nesurprinzător, această procedură, realizată aproape invariabil 
la pacienţii cu disfuncţie hepatică avansată este asociată cu o 
mortalitate ridicată.(1) 

Inima normală ar trebui să se acomodeze uşor unei 
creşteri uşoare până la moderate a presarcinii, indusă de TIPS. 
Inabilitatea inimii de a se acomoda, este un indiciu al existenţei 
cardiomiopatiei cirotice. Această cardiomiopatie poate 
determina de asemenea, rezultatul final în cazurile de transplant 
hepatic. Acum 30-35 de ani, mai multe studii ale funcţiei 
cardiace la pacienţii cu ciroză alcoolică au arătat o scădere a 
răspunsului ventricular la stimuli gen medicamente sau efort 
fizic, pe care autorii au atribuit-o unei uşoare cardiomiopatii 
alcoolice.  

În anii '80 a avut loc o schimbare de atitudine atunci 
când mai multe studii pe modele animale cu ciroză non-
alcoolică au arătat acelaşi răspuns scăzut la stimuli. Ulterior, 
studiile pe pacienţi cu ciroză non-alcoolică au demonstrat că, 
aceste modificări se regăsesc în toate formele de ciroză. Aşadar, 
acest fenomen de hipercontractilitate bazală, dar cu răspuns 

contractil ventricular scăzut la stimuli fiziologici sau patologici 
se numeşte cardiomiopatie cirotică.(2) 

Definiţia cardiomiopatiei cirotice: 
Termenul de cardiomiopatie cirotică este definit în 

prezent ca: 
1. debit cardiac crescut în repaus, dar, răspuns ventricular 

scăzut la stimuli 
2. disfuncţie sistolică şi/ sau diastolică 
3. absenţa unei insuficienţe ventriculare stângi evidente în 

repaus 
4. anormalităţi electrofiziologice ca interval QT prelungit şi 

incompetenţă cronotropă. 
Nu toate acestea sunt necesare pentru diagnostic; de 

exemplu, doar 30-60% din pacienţi prezintă un interval QT 
prelungit.(3) 

Pe de altă parte, cardiomiopatia cirotică include 
modificări ca: scăderea funcţiei receptorilor beta-adrenergici, 
disfuncţia postreceptorilor şi cuplarea defectivă excitaţie-
contracţie.(4) 

Epidemiologie: 
Fără criterii ferme de diagnostic, prevalenţa exactă a 

cardiomiopatiei cirotice, rămâne necunoscută. Estimarea sa este 
de asemenea o sarcină dificilă deoarece, boala este în general 
latentă şi se evidenţiază doar când pacientul este supus unui 
stres, ca schimbări în poziţia corpului, exerciţiu fizic, 
medicamente, hemoragie sau operaţii. Prevalenţa cirozei 
hepatice este de asemenea dificil de estimat deoarece, multe 
persoane cu ciroză compensată nu manifestă simptome sau 
semne ale bolii şi deoarece, examinărilor neinvazive le lipseşte 
sensibilitatea de a detecta ciroza în stadii precoce.(3) 

Etiopatogeneză: 
Nu există o predispoziţie genetică directă pentru 

cardiomiopatia cirotică. Mecanismele patogenice includ 
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afectarea căilor de semnalizare stimulatoare a receptorilor ß-
adrenergici, alterarea proprietăţilor fizico-chimice ale 
membranei cardiomiocitelor şi hiperactivitatea unor factori 
inotropici negativi, ca oxidul nitric, monoxidul de carbon şi 
sistemele endocanabinoide.(3) 

Trăsături clinice: 
Multe aspecte ale contracţiei cardiace au fost descrise 

ca anormale în ciroză, inclusiv funcţia sistolică şi diastolică. 
Modificări funcţionale şi structurale ale camerelor cardiace au 
fost observate mai mult în inima stângă, decât în cea dreaptă. 
Majoritatea studiilor au găsit o dilatare a atriului stâng, precum 
şi o dilatare sau o hipertrofie a ventriculului stâng. Atriul şi 
ventriculul drept au în general dimensiuni normale, în absenţa 
neobişnuitului sindrom de hipertensiune portopulmonară.(3) 

Prevalenţa şi măsura în care apare disfuncţia sistolică 
la pacienţii cirotici este variabilă. În contrast, disfuncţia 
diastolică pare să fie mult mai comună. Se pare că, un grad de 
disfuncţie diastolică este prezent la toţi pacienţii cirotici. 
Această disfuncţie se manifestă sub forma unui ventricul rigid, 
necompliant şi este adesea observată la pacienţii cu un oarecare 
grad de hipertrofie sau dilataţie venticulară stângă.(3) 

Modificări electrofiziologice, care includ repolarizarea 
prelungită şi cuplarea defectuoasă excitaţie-contracţie, au fost 
demonstrate la pacienţii cirotici. Repolarizarea prelungită este 
manifestată printr-un interval QT prelungit pe 
electrocardiogramă. Această prelungire a intervalului QT poate 
fi asociată cu un risc crescut de aritmii ventriculare, în special 
torsada vârfurilor. 

Insuficienţa cardiacă manifestă este rară din cauza 
vasodilataţiei periferice caracteristice cirozei, care are ca efect o 
„autotratare” a ventriculului, vasodilataţia sistemică reducând 
postsarcina şi diminuând compensator influenţele inhibitorii ca 
sistemul cardiac muscarinic. Deşi pacienţii pot acuza dispnee, 
capacitate redusă de efort fizic, retenţie periferică de fluide şi 
ascită, aceste simptome sunt comune insuficienţei cardiace şi 
cirozei avansate. 

Factorii de stress ca transplantul hepatic, infecţiile şi 
procedurile ca inserţia unui şunt transjugular intrahepatic 
portosistemic (TIPS), pot converti o insuficienţă cardiacă latentă 
în una manifestă. Insuficienţa cardiacă este responsabilă pentru 
7-15% din mortalitatea post-transplant hepatic şi în anumite 
cazuri este a treia cauză de mortalitate după respingerea 
transplantului şi infecţie. Numeroase studii au raportat o 
insuficienţă ventriculară stângă acută sau indici mai subtili de 
insuficienţă cardiacă după transplant hepatic, chiar şi la pacienţi 
fără istoric cardiac şi fără factori de risc. Toate acestea 
sugerează că, cardiomiopatia cirotică este principalul 
determinant al supravieţuirii la pacienţii cirotici care suferă 
diverse proceduri care stresează sistemul cardiovascular. 

Teste paraclinice şi de laborator: 
Cardiomiopatia cirotică poate fi diagnosticată folosind 

o combinaţie între electrocardiogramă, echocardiografie 
bidimensională şi markeri din ser, ca peptidul natriuretic B.(5) 
De asemenea, datorită complicaţiilor pulmonare concomitente, a 
fiabilităţii ei crescute și a capacităţii de a oferi o imagine cardio-
pulmonară de ansamblu, la acestea se poate adăuga, chiar de 
primă intenţie, o radiografie toracică.  

Trei anomalii electrofiziologice au fost observate în 
ciroză, indiferent de etiologia acesteia: alungirea intervalului 
QT, incompetenţă cronotropă şi dissincronism electromecanic. 
Mecanismul care duce la prelungirea intervalului QT în ciroză 
nu este cunoscut. Numeroase studii sugerează că, activarea 
cronică a sistemului nervos simpatic (SNS) care apare în ciroză 
joacă un rol important în geneza prelungirii acestui interval.(6) 

Disfuncţia autonomă este foarte frecventă la pacienţii 
cu ciroză şi este caracterizată printr-o activitate parasimpatică 

relativ scăzută şi un tonus simpatic crescut.(7) Lipsa cuplării 
excitaţiei cu contracţia apare indiferent de etiologia cirozei şi 
este mai pronunţată la pacienţii cu ciroză avansată decât la cei 
cu ciroză compensată.(6) 

Pe lângă anomaliile electrice, în cardiomiopatia 
cirotică se mai întâlnesc o contractilitate crescută a ventriculului 
stâng în repaus şi o atenuare a contracţiei sistolice sau a relaxării 
diastolice în faţa stress-ului farmacologic, fiziologic sau 
chirurgical.(8) 

La echocardiografie, în repaus, când postsarcina este 
redusă, presiunile cardiace sunt aproape normale şi pot astfel să 
mascheze o disfuncţie ventriculară subiacentă. Astfel, 
insuficienţa cardiacă devine manifestă doar în condiţii de stress 
hemodinamic. Astfel, după exerciţiu fizic, presiunea end-
diastolică a ventriculului stâng creşte, dar, creşterea aşteptată a 
index-ului bătaie cardiacă şi a fracţiei de ejecţie a ventriculului 
stâng este absentă sau subnormal.(9) 

De asemenea, numeroase studii au demonstrat un 
raport E/A scăzut la pacienţii cirotici. În multe cazuri, disfuncţia 
diastolică o precede pe cea sistolică, care tinde să se manifeste 
numai în condiţii de stress.(8) 

S-a demonstrat de curând că, transplantul hepatic duce 
la o restabilire a funcţiilor cardiace, inclusiv la dispariţia 
disfuncţiei diastolice.(9) 

În ultima perioadă, pe lângă testele „clasice” de 
diagnosticare a insuficienţei cardiace, s-a pus accent pe 
determinarea markerilor serici, considerându-se că aceştia au o 
sensibilitate şi o specificitate mai mare. Printre aceştia se 
numără şi BNP-ul şi NT-pro-BNP.  

Numeroase studii recente au demonstrat că pacienţii 
cu ciroză hepatică au concentraţii plasmatice crescute de BNP şi 
NT-pro-BNP, reprezentând de fapt, markeri ai disfuncţiei 
ventriculare timpurii. Henriksen et al. au arătat că aceşti markeri 
se corelează atât cu gravitatea cirozei hepatice, cât şi cu cea a 
disfuncţiei cardiace. BNP poate avea astfel o valoare 
prognostică în ceea ce priveşte progresia cirozei. De asemenea, 
NT-pro-BNP reprezintă un marker util pentru a demonstra 
existenţa unei disfuncţii diastolice a ventriculului stâng 
determinată de o boală hepatică cronică.(10) 

Concluzii: 
Dacă diagnosticul insuficienţei cardiace congestive 

este încă unul dificil, diagnosticul cardiomiopatiei cirotice, 
respectiv al unor disfuncţii cardiace la pacienţii fără boală 
cardiacă manifestă este unul şi mai dificil.  

De aceea, recunoaşterea rolului peptidului natriuretic 
B, ca marker obiectiv pentru diagnosticul, severitatea şi 
prognosticul insuficienţei cardiace congestive, a reprezentat o 
adevărată descoperire pentru clinicienii şi pacienţii care se 
confruntă cu boala cardiovasculară.(11) 

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 
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prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013” 
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