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I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
CAPITOLUL 1. CIROZA HEPATICĂ

Ciroza hepatică (CH) reprezintă stadiul final al hepatopatiilor cronice, caracterizată prin
apariția nodulilor de regenerare și fibroză extensivă, asociate cu necroze hepatocitare dar şi prin
remanierea arhitectonicii hepatice. Cuvântul ciroză provine din limba greacă de la “kirrhos”care
înseamnă galben-portocaliu [1]. Definiția cirozei hepatice rămâne însă una morfologică, descrisă
de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în 1978 ca: „un proces difuz, caracterizat prin
fibroză și transformarea arhitecturilor hepatice normale în noduli anormali structurați” [2].
Principalele cauze ale cirozei hepatice sunt reprezentate de: boala hepatică alcoolică,
hepatita cronică cu virus hepatitic B (HVB), hepatita cronică cu virus hepatitic C (HVC),
steatoza hepatică non-alcoolică, hemocromatoza, hepatita autoimună, ciroza biliară primitivă și
colangita sclerozantă [3,4]. Pentru ciroza hepatică nu există încă un tratament curabil, cu
excepția transplantului hepatic.
În țările în curs de dezvoltare, ciroza hepatică reprezintă o cauză importantă de morbiditate
și mortalitate, cu un impact puternic asupra calității vieții pacienților [5]. În multe țări dezvoltate,
ratele de deces la pacienții cu ciroză hepatică au scăzut semnificativ în ultimii ani [6].
Diagnosticul cirozei hepatice se realizează pe baza datelor obţinute din anamneză (semne
şi simptome de insuficienţă hepatocelulară şi hipertensiune portală) şi este confirmat cu ajutorul
explorărilor paraclinice.
Cele două sindroame fiziopatologice majore: insuficienţa hepatocelulară şi hipertensiunea
portală determină apariţia manifestărilor clinice. Acestea diferă în funcţie de stadiul evolutiv al
cirozei hepatice.
Diagnosticul cirozei hepatice în stadiul compensat este dificil de realizat. Manifestările
clinice sunt necaracteristice și pot include: scădere ponderală, anorexie, osteoporoză datorită
malabsorției vitaminei D și a deficitului de calciu, hipotonie muscular. În stadiile compensate ale
bolii, datele clinice pot fi de multe ori necaracteristice iar pacienții pot fi asimptomatici. Ulterior,
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cu cât boala avansează, simptomele pot releva hipertensiune portală manifestată prin discomfort
abdominal, balonare, creștere în volum a abdomenului datorată lichidului de ascită sau semne de
insuficiență hepatică: astenie fizică, gigivoragii, epistaxis.
Datorită unei valori predictive destul de bune, clasificarea Child-Pugh-Turcotte este cea
mai utilizată în stadializarea pacienților cu ciroză hepatică [7]. Conform acestei stadializări,
pacienții încadrați în stadiile I și II corespund cirozelor hepatice compensate, iar cei aflați în
stadiile III și IV cirozelor hepatice decompensate. Deci, factorul esențial în diferențierea formei
compensate de cea decompensată este reprezentat de lichidul de ascită.

CAPITOLUL 2. BETA-BLOCANTELE ÎN CIROZA HEPATICĂ
Beta-blocantele reprezintă o clasă de medicamente extrem de importantă datorită
utilizării lor în diferite afecțiuni. Descoperirea acestora datează cu mai mult de 100 de ani în
urmă, când cercetătorii au lansat ideea că acțiunea farmacologică a catecolaminelor constă în
legarea selectivă de anumiți receptori pentru care au o selectivitate mare [8].
În 1981, Lebrec și colaboratorii au efectuat primul studiu clinic randomizat care a
implicat 74 de pacienți cu ciroză hepatică cu antecedente de sângerare variceală. Acest studiu a
demonstrat o reducere semnificativă a recidivei de sângerare variceală la pacienții care au urmat
tratament cu propranolol comparativ cu placebo [9,10].
Beta-blocantele neselective (BBNS) sunt utilizate în profilaxia primară la pacienții care
prezintă varice esofagiene de mici dimensiuni dar risc crescut de sângerare și la cei cu varice
esofagiene de dimensiuni medii sau mari; pentru profilaxia secundară, recomadările curente
vizează pe lângă utilizarea de BBNS și ligatura endoscopică.
Efectul BBNS în prevenirea episoadelor de sângerări variceale s-a presupus că este
mediat de mai multe mecanisme care acționează asupra modificărilor hemodinamice prezente la
pacienții cu ciroză hepatică [11-13]. Pacienții cu hipertensiune portală prezintă o circulație
hiperdinamică caracterizată prin creșterea debitului cardiac și a fluxului sangvin splahnic și
rezistență vasculară periferică și splahnică reduse, asociate cu un volum plasmatic crescut. Odată
cu creșterea rezistenței intrahepatice, această stare circulatorie hiperdinamică joacă un rol
important în patogeneza hipertensiunii portale și a complicațiilor acesteia [14]. Cel mai
important rol hemodinamic al BBNS este reprezentat de scăderea debitului cardiac prin
4

intermediul receptorilor β1 și o vasoconstricție splahnică realizată prin intermediul receptorilor
β2, ceea ce conduce la o reducere la fluxului sangvin la nivel portal [15,16].
Efectele benefice ale BBNS, altele decât cele hemodinamice, sunt sugerate de faptul că
pacienții, chiar și atunci când nu prezintă un răspuns evident și o ameliorare a simptomatologiei
în decursul tratamentului, pot avea un risc de sângerare relativ redus dacă primesc BBNS [17].
Carvedilolul reprezintă un BBNS promițător, cu un efect vasodilatator superior față de
propranolol, datorită activității sale intrinseci anti-alfa1 adrenergice și al capacității sporite de
eliberare a oxidului nitric [18]. Astfel, carvedilolul reduce hipertensiunea portală nu doar prin
scăderea fluxului sanguin de la nivel portal (ca și celelalte BBNS), ci și prin diminuarea
rezistenței vasculare hepatice care de obicei este crescută la pacienții cu ciroză hepatică.

CAPITOLUL 3. MODIFICĂRI CARDIOVASCULARE ÎN CIROZA
HEPATICĂ
Studiile experimentale și clinice realizate au susținut că aceștia prezintă o afectare
cardiacă cunoscută sub denumirea de cardiomiopatie cirotică caracterizată printr-o contractilitate
cardiacă redusă însoțită de o disfuncție diastolică și anomalii electrofiziologice.
Au fost descrise numeroase mecanisme fiziopatologice implicate în reducerea
contractilității miocardice la pacienții cirotici, din care enumerăm deficiențe sau disfuncții la
nivelul receptorilor beta-adrenergici, fluiditate crescută a membranei plasmatice, modificări la
nivelul membranei și canalelor de calciu, dar și implicarea unor factori umorali precum oxidul
nitric, monoxidul de carbon și diverse citokine.
Circulația sanguină la pacienții cu ciroză hepatică în stadii avansate este hiperdinamică
ceea ce are ca rezultat o creștere a debitului cardiac. În patogeneză sunt implicate vasodilatația
arterială splahnică marcată și rezistența vasculară periferică redusă. În acest context presiunile de
la nivelul cavităților cardiace sunt în mare parte normale, cel puțin parțial, deoarece reducerea
post-sarcinii protejează funcția sistolică.
În ciuda unui debit cardiac crescut, disfuncția sistolică este inclusă în definiția
cardiomiopatiei cirotice realizată de grupurile de lucru, și se referă la incapacitatea cordului de ași îndeplini cerințele în ceea ce privește generarea unei tensiuni arteriale adecvate și a unui debit
cardiac optim. Acest lucru poate fi evidențiat prin exerciții fizice care cresc presiunea de la
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nivelul ventriculului stâng, volumul și fracția de ejecție a acestuia și frecvența cardiacă la
pacienții cu ciroză hepatică [19-22].
Disfuncția sistolică, evaluată prin metode clasice de ecocardiografie, poate fi prezentă la
pacienții cu ciroză hepatică în stadii avansate. În repaus, prezența acesteia indică o valoare
prognostică negativă și contribuie la dezvoltarea complicațiilor ulterioare precum retenția de
sodiu și lichide cu formarea lichidului de ascită și insuficiență renală.
Majoritatea pacienților cu ciroză hepatică prezintă diferite grade de disfuncție diastolică.
Umplerea diastolică prezintă în mod normal două părți: prima este reprezentată de relaxarea
rapidă diastolică (faza activă) urmată de umplerea tardivă diastolică (faza pasivă).
Numeroase studii au indicat că la majoritatea pacienților cu ciroză hepatică există un
anumit nivel al disfuncției diastolice [23]. Disfuncția diastolică poate progresa până la apariția
disfuncției sistolice, deși acest lucru nu a fost demonstrat în mod direct la acești pacienți [24].
Tulburările electrofiziologice la pacienţii cu ciroză hepatică nu depind și nu se află într-o
relație de cauzalitate directă cu etiologia bolii hepatice subiacente dar se pot agrava în paralel cu
severitatea acesteia.
Pacienții cu ciroză hepatică în stadii avansate prezintă de obicei tahicardie. Incapacitatea
de a crește frecvența cardiacă contribuie ulterior la necesitatea de a menține un debit cardiac
adecvat nevoilor circulației sistemice atunci când volemia efectivă se înrăutățește brusc, așa cum
apare în disfuncția circulatorie post-paracenteză și în sindromul hepato-renal [25-27].
O asincronie între sistola electrică și cea mecanică la pacienții cu ciroză hepatică a fost
confirmată prin evaluarea intervalelor de timp sistolice sau prin măsurarea simultană a curbei de
presiune aortică și înregistrarea electrocardiogramei [28,29].
Alungirea intervalului QT electrocardiografic este frecventă la pacienții cu ciroză
hepatică, cu o prevalență ce depășește 60% la cei aflați în stadii avansate ale bolii [30].
Prevalențe variabile pot rezulta din metodele diferite de corectare ale intervalului QT cu ritmul
cardiac (QTc). Formula lui Bazett pentru calcularea intervalului QT este utilizată pe scară largă,
dar nu suprimă complet relația dintre QT și ritmul cardiac. Acest lucru este relevant în cazul
pacienților cirotici, deoarece aceștia pot prezenta de obicei tahicardie.
Administrarea beta-blocantelor în ciroza hepatică poate reduce durata intervalului QTc,
însă evenimente cum ar fi sângerările gastrointestinale alungesc intervalul QTc [31].

6

II. CONTRIBUȚII PROPRII
OBIECTIVELE LUCRĂRII

Obiective principale

-

evaluarea funcției sistolice la pacienții cu ciroză hepatică prin metode clasice de
ecocardiografie transtoracică 2D (volum telediastolic al ventriculului stâng – VTDVS,
volum telesistolic al ventriculului stâng – VTSVS, evaluarea debitului cardiac – DC prin
formula de calcul DC = VS x FC, unde VS – volumul sistolic și FC – frecvența cardiacă,
FEVS – fracția de ejecție a ventriculului stâng) și prin metode moderne: Speckle
Tracking (GLS – global longitudinal strain)

-

evaluarea funcției diastolice la pacienții cu ciroză hepatică prin metode clasice de
ecocardiografie transtoracică 2D (unda E, unda A, timpul de decelerare al unde E – TDE)
și moderne prin tehnica de Doppler tisular (TDI)

-

evaluarea modificărilor hemodinamice și electrofiziologice la pacienții cu ciroză hepatică
(măsurarea tensiunii arteriale, determinarea frecvenței cardiace, alungirea intervalului QT
pe electrocardiogramă)

Obiective secundare
-

identificarea unor factori de prognostic favorabili prin administrarea de beta-blocante la
pacienții cu ciroză hepatică

-

realizarea unor algoritmi pentru evaluarea hemodinamică și ecocardiografică la pacienții
cu ciroză hepatică

-

cuantificarea impactului modificărilor cardiovasculare ce survin la pacienții cu ciroză
hepatică în funcție de stadiul bolii
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CAPITOLUL 4. MATERIALE ȘI METODE
Studiul a fost realizat în cadrul Clinicii Medicală I - Gastroenterologie și Clinicii de
Cardiologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, în perioada 2014-2017. A cuprins
67 de pacienți cu diagnosticul de ciroză hepatică (virală, alcoolică etc), stabili din punct de
vedere clinic și hemodinamic (nu au fost spitalizați din cauza cirozei hepatice sau a oricărei
complicații conexe în ultimele 6 luni), cu tratament cronic cu beta-blocant (propranolol) sau care
au necesitat instituirea tratamentului după diagnosticare. De asemenea, în studiu au fost înrolați
45 de pacienți cu hepatită cronică virală cu virus B sau C, selectați dintre subiecți care nu au
prezentat istoric de boli cardiovasculare și care au fost supuși unei examinări fizice de rutină cu
parametrii ecocardiografici 2D și electrocardiografici în limite normale.
Pacienţii au fost evaluaţi clinic (anamneză, examen obiectiv), s-a efectuat electrocardiogramă
pentru măsurarea frecvenței cardiace, stabilirea ritmului cardiac, determinarea axului electric,
morfologia undelor de depolarizare şi repolarizare atrială şi ventriculară, conducerea
atrioventriculară şi analiza intervalului QT. Imagistic, pacienţii incluşi în studiu au fost examinaţi
ecografic (ecografie abdominală – examinarea ficatului şi a splinei şi ecocardiografie
transtoracică prin metode clasice – ecografie 2D dar şi metode noi de diagnostic – Speckle
Tracking şi Tissue Doppler Imaging – pentru evaluarea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng,
funcţiei sistolice şi diastolice).

CAPITOLUL 5. PRELUCRAREA DATELOR STATISTICE
Pentru prelucrarea datelor s-au utilizat: programul Microsoft Excel (Microsoft Corp.,
Redmond, WA, USA), suita XLSTAT pentru MS Excel (Addinsoft SARL, Paris, Franţa) şi
programul IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA).
Datele obținute au fost stocate în fişiere Microsoft Excel, ulterior au fost prelucrate
statistic, în vederea realizării unei analize statistice în ceea ce privește datele clinice și
paraclinice ale pacienților.
Prelucrarea secundară a informațiilor – analiza descriptivă a loturilor de pacienți în
funcţie de diferiţi parametrii, calcularea parametrilor statistici fundamentali, media şi deviaţia
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standard, a raportului lor, numit coeficient de variaţie, reprezentarea lor grafică şi calculul
coeficientului de regresie - a fost efectuată cu ajutorul programului Excel, cu ajutorul comenzilor
Pivot Tables, Functions-Statistical, Chart şi a modulului Data Analysis. Pentru realizarea testelor
de normalitate a datelor (Shapiro-Wilks şi Anderson-Darling) şi a testelor statistice complexe
(testul Chi pătrat, testul Mann-Whitney-Wilcoxon, testul Kruskal-Wallis, testul Z pentru
proportii) s-au utilizat comenzi din modulul XLSTAT sau au fost realizate cu ajutorul
programului SPSS.
Pentru caracterizarea datelor numerice folosite în cadrul studiilor efectuate pentru
lucrarea de faţă, am utilizat următorii parametri statistici: media aritmetică si deviația standard,
raportul lor – coeficientul de variație, precum si indicatorii de împrăștiere, minimum, maximum,
mediana, cuartile (percentilele).

III. DISCUȚII

Conform datelor publicate în literatura de specialitate, vârsta medie a pacienților
diagnosticați cu ciroză hepatică este mai mare de 55 ani, lucru evidențiat și în studiul nostru unde
vârsta medie a fost de 59.4 ± 7.34. În ceea ce privește decadele de vârstă, prin analizarea datelor
din lotul studiat, am observat că mai mult de jumătate dintre pacienții cu ciroză hepatică au
prezentat vârste sub 60 de ani (51.67%). Datorită faptului că acești pacienți fac parte din
categoria de populației tinere, active, denotă faptul că ciroza hepatică reprezintă o afecțiune
importantă atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere economic datorită costurilor
și resurselor ridicate pe care le implică.
Din punct de vedere al repartiției pe sexe în cadrul pacienților cu ciroză hepatică din lotul
studiat, am constatat o pondere mai mare în ceea ce privește sexul masculin (56.67%), raportul
bărbați/femei a fost de 1.30:1. Acest rezultat este în concordanță cu datele prezente în studiile de
specialitate care au demonstrat o prevalență mai mare a cirozei hepatice în rândul pacienților de
sex masculin.
În ceea ce privește mediul de proveniență, prevalența cirozei hepatice a avut valori ușor
crescute în rândul pacienților din mediul urban (51.67%). Datele nu au fost concordante cu cele
din literatura de specialitate unde majoritatea pacienților cu ciroză hepatică de obicei provin din
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mediul rural datorită statusului socio-economic scăzut. Totuși, se poate explica prin faptul că
populația din mediul urban beneficiează mai frecvent de examinări medicale, de o îmbunătațire a
medicinei primare și de o informare mai corectă prin diverse mijloace media care contribuie în
ansamblu la o diagnosticare precoce a afecțiunii hepatice.
Clasificarea Child-Pugh-Turcotte este utilizată de aproximativ 30 de ani pentru
diagnosticarea și aprecierea severității cirozei hepatice. Aceasta este preferată datorită unui grad
redus de complexitate dar și a unei valori predictive bune. În cadrul lotului de pacienți analizați
în studiul nostru am remarcat o prevalență ridicată a cirozei hepatice (aproximativ jumatate din
pacienți – 46.67%) în clasa B, o valoare aproximativ egală (43.33%) încadrați în clasa C și doar
o pondere mică (10%) în clasa A.
În studiul meu, majoritatea pacienților diagnosticați cu ciroză hepatică, indiferent de
stadiul bolii (clasificarea Child-Pugh , clasa A, B sau C) au primit terapie cu beta-blocante. Pe
parcursul urmăririi acestora nu s-au identificat diferențe semnificative între tensiunea arterială
sistolică, tensiunea arterială diastolică și tensiunea arterială medie între cele trei categorii de
pacienți, nici după administrarea acută nici după reevaluarea la 6 luni. Niciun pacient la care s-a
administrat terapie cu beta-blocante nu a prezentat ascită refractară, bradicardie severă sau
hipotensiune severă. De asemenea, tratamentul cu beta-blocante a putut fi administrat pe toată
perioada studiului, conform ghidurilor Baveno VI, niciun pacient nu a prezentat tensiune
arterială sistolică mai mică de 100 mmHg sau tensiune arterială medie mai mică de 82 mmHg,
fapt care ar fi impus întreruperea administrării de BBNS.
Pe toată perioada studiului, pacienții cărora li s-a administrat terapie cu BBNS nu au
prezentat niciun eveniment major (deces, complicații severe ale cirozei hepatice), fapt ce se
corlează cu studiile din literatura de specialitate.
Intervalul Q-T este alungit la pacienții cu ciroză hepatică indiferent de stadiul bolii
conform clasificării Child-Pugh (clasa A, clasa B sau clasa C) și independent de etiologia
acesteia. Motivul acestei anomalii rămâne însă neclar și studii ulterioare sunt necesare pentru a
întelege mecanismele fiziopatologice implicate. Cu toate acestea, riscul suplimentar pentru
dezvoltarea aritmiilor severe și moarte subită trebuie evaluat cu atenție înainte de orice
intervenție terapeutică la acești pacienți.
În acest studiu, prevalența disfuncției diastolice la pacienții cu ciroză hepatică a fost una
ridicată (91.67%), marea lor majoritate au fost reprezentate de o formă ușoară (tip relaxare
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întârziată). Nu am identificat diferențe semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce
privește prevalența disfuncției diastolice în cadrul diferitelor grade de clasă Child-Pugh. Din
totalul pacienților cu ciroză hepatică din lotul studiat, un procent de 83.33% au prezentat
disfuncție diastolică, încadrați în clasa Child-Pugh A, în timp ce în celelalte două clase de
severitate Child-Pugh (Child B și Child C) rezultatele au fost similare (92.86% vs. 92.31%), fapt
ce se corelează cu datele furnizate în literatura de specialitate.
În studiul nostru, am remarcat faptul că FEVS evaluată în repaus a avut o valoare
normală sau ușor crescută la pacienții cu ciroză hepatică, fără a exista însă o diferență
semnificativă din punct de vedere statistic față de lotul martor. Studii realizate pe un număr mare
de animale dar și pe ființe umane în ceea ce privește funcția sistolică în afecțiunile hepatice au
demonstrat că de cele mai multe ori aceasta este normală, uneori chiar crescută.

IV. CONCLUZII
➢ Aprecierea gradului de severitate al cirozei hepatice la pacienții din studiu, evaluat prin
scorul Child-Pugh-Turcotte, a indicat faptul că majoritatea pacienților se aflau în stadii
avansate ale bolii.
➢ Rezultatele obținute în studiul realizat nu au demonstrat diferențe semnificative nici în
ceea ce privește TAs (p=0,716), nici TAd (p=0,481) între pacienții cu ciroză hepatică
care au primit tratament cu beta-blocante și cei cu hepatită virală cronică, dar nici în
funcție de gradul de severitate al cirozei hepatice.
➢ Rezultatele

studiului

meu,

cu

precădere

în

ceea

ce

privește

modificările

electrocardiografice apărute la pacienții cu ciroză hepatică, au demonstrat prezența
alungirii intervalului Q-T, valoarea media a acestuia a fost cu mult mai mare comparativ
cu pacienții din lotul cu hepatită virală cronică (0.457s vs. 0.398s – p test student
0.0001<0.05). Deși majoritatea pacienților cu ciroză hepatică au prezentat alungirea
intervalului Q-T, nu am remarcat o diferență semnificativă între cele trei clase de
severitate Child-Pugh.
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