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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 IVSd -  дебелина на междукамерен септум в диастола 

 LVPWd - дебелина на задната стена на лява камера в диастола 

 LVEDD – диаметър на лява камера в диастола  

 LVESD -  диаметър на лява камера в систола 

 LVMI -  индекс на левокамерна маса  

 LAd – диаметър на ляво предсърдие 

 LAV -  обем на ляво предсърдие  

 PAPs -  систолно пулмонално налягане  

 MELD – модел на краен стадий на чернодробно заболяване 

 RAAS -  ренин – ангиотензин-алдостеронова система 

 CCM – циротична кардиомиопатия  

 LC – чернодробна цироза 

 A – пик на късна скорост на диастолно пълнене;  

 E - пик на ранна скорост на диастолно пълнене;  

 E/A ratio -  съотношение на пикът на ранната към късната скорост на диастлолно 

пълнене; 

 NO - азотен оксид 

 PH – портална хипертония 

 HVPG – градиент на чернодробното венозно  налягане 

 PVP - порталното венозно налягане 

 HSCs – хепатостелатни клетки 

 LSECs - чернодробни синусоидални ендотелни клетки 

 eNOS - ендотелната NO синтетаза 

 ЕТ-1 - ендотелин 1 

 ЕТРА - ендотелин А рецептор 

 ETRB2 - ендотелин В2 рецептор 

 ETRB1 - ендотелин В1 рецептор 

 PVS - стеноза на порталната вена 

 NTS  - nucleus tractus solitarius  

 CO - сърдечен дебит;  

 HO - хем оксигеназа;  

 CO - въглероден моноксид;  
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 TNF-a - тумор некрозис фактор-а; 

 SNS- симпатикова нервна система;  

 ADH - анти-диуретичен хормон;  

 VEGF - съдов ендотелен растежен фактор;  

 HE - чернодробна енцефалопатия;  

 HRS  - хепаторенален синдром;  

 ХПС -  хепатопулмонален синдром  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Чернодробната цироза е заболяване, което обикновено се среща при индивиди на 

възраст 50-60 години. [1;2]. Характерно за чернодробната цироза е наличието на 

хипердинамична циркулация [3;4]. Хипердинамичният синдром, причинен от 

чернодробна недостатъчност и портална хипертония, заедно със спланхниковата 

вазодилатация, може да допринесе за миокардни нарушения при чернодробната цироза. 

Централната хиповолемия, заедно с хипотонията, водят до активиране на 

барорецепторите и рецепторите за обем на вазоконстрикторната система, което води до 

засилване на хипердинамичната циркулация и сърдечния конрактилитет. Сърдечна 

недостатъчност’ при пациенти с чернодробна цироза за първи път е описана при 

пациенти с етилична чернодробна цироза. „Кардиомиопатията” идва от гръцките 

корени: cardia (сърце), mys (мускул) pátheia/páthesis (болест)т.е. състояние, засягащо 

сърдечните мускули. Исторически, чернодробната цироза не е била свързвана със 

сърдечни аномалии, въпреки че при пациенти с цироза преди повече от 50 години е 

описана хипердинамична циркулация. По-късно в средата на 80-те години 

проучванията при неалкохолни пациенти и при експериментални животни показаха 

подобен модел на нарушена реакция на сърдечния контрактилитет при стимули [2-4]. 

Тези сърдечно-съдови промени се наричат "циротична кардиомиопатия" [74;59;100]. 

Според литературни данни циротичната кардиомиопатия е латентно състояние, което 

се проявава като сърдечна дисфункция при повишени циркулаторни нужди, особено 

при чернодробна трансплантация и други големи оперативни интервенции. През 2005г. 

на Световният конгрес по гастроентерология в Монреал група от експерти предагат 

диагностични и поддържащи критерии за циротична кардиомиопатия, както следва: 

Диагностични: 

• Систолна дисфункция - нарушено увеличаване на сърдечния дебит при физическо 

натоварване, повишен обем или фармакологични стимули или фракция на изтласкване 

в покой <55 %. 

• Диастолна дисфункция - съотношението на рана към късна (предсърдни) фази на 

камерно пълнене или E/A съотношение <1.0 (възрастово-коригиран), удължено време 

на за-бавяне (> 200 милисекунди) или удължено изоволуметрично време за релаксация 

/> 80 MS/ 

Поддържащи критерии: 

• Електрофизиологични нарушения 

• Нарушен хронотропен отговор 

• Нарушена електромеханична синхронизация 

• Удължен QT интервал 

• Увелично ляво предсърдие 

• Повишена миокардна маса 

• Повишени тропонин, мозъчен натриуретичен пептид (BNP) и NT pro-BNP 

Развитието на CCM предимно се свързва с множество системни промени в клетъчните, 

невроналните и хуморалните сигнални пътища. Те включват нарушения в β-

рецепторната функция и калциевата сигнализация, промени във физиологичната 

функция на кардиомиоцитна мембрана, повишен тонус на симпатиковата нервна 
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система и повишена активност на съдоразширяващите пътища, предимно чрез 

действията на азотния оксид (NO), въглеродния окис и ендоканабиноидите [4]. В 

допълнение, наличието в плазмата на циркулиращи възпалителни и вазоактивни 

молекули, като ендотелини, глюкагон, вазоактивен интестинален пептид, тумор 

некрозис фактор (TNF) -α, простациклин инатриуретичен пептид, които се натрупват 

при цироза поради едновременната чернодробнанедостатъчност и наличието на 

портосистемни колатерали и могат да участват в патогенезата на ССМ. 

 

През последните няколко години значително внимание е обърнато на ролята на 

маркери на сърдечна дисфункция, BNP и неговият про-хормон - NT про BNP, които се 

секретират от сърдечните вентрикули в отговор на  разтягане на мускулните 

клетки [60;27;101;36;103].  

Предвид ограничения брoй проучвания за нас предсtавляваше интерес да изследваме  

асоциацията на тежестта на диастолната дисфункция, стадия на цирозата и нивата на 

NT-proBNP, при пациенти които бяха приети в болница УМБАЛ Св.Георги- Пловдив. 

 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

Пациентите с чернодробна цироза имат често сърдечни нарушения, които не са 

манифестни. NT-proBNP би могъл да бъде използван като скринингов инструмент за 

идентифициране на пациенти с нормална и нарушена левокамерна систолна и 

диастолна функции. 

ЦЕЛ 

Целта на това проучване е на базата на системни и целенасочени изследвания да 

установи асоциацията между ранните промени в сърдечната функция при пациенти с 

чернодробна цироза и нивата на NT- proBNP. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се сравнят нивата на NT-proBNP при пациенти с чернодробна 

цироза и контроли. 

2. Да се установи асоциацията между: 

 нивата на NT- proBNP и стадия на чернодробнто заболяване  

 нивата на NT- proBNP и наличието или липсата на асцит 

 нивата на NT- proBNP и стадия на вариците на хранопровода и/или 

стомаха 
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3. Да се установи корелацията между NT- proBNP,  стадия на 

чернодробното заболяване и параметрите от ЕхоКг 

4. Да се устнови корелацията между ехокардиографските параметри и 

cQT интервал при пациенти с цироза 

5. Да се установи корелацията  между  СК-МВ, стадият на 

чернодробното заболяване и ехокардиографските показатели 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Проучването е проведено в съответствие с принципите на Декларацията от Хелзинки, 

неговите приложения и с местни и национални закони. Одобрение се получава от  

комисията по етика и писмено информирано съгласие се получава от всички пациенти 

и контроли. Изследвани са общо 52-ма пациенти с диагностицирана чернодробна 

цироза с вирусна генеза и 20 контроли отговарящи по възраст. Пациентите с цироза 

73% (38) мъже са били на средна възраст от 52±10 години, 27% (14) жени на средна 

възраст 48±10г. Чернодробните заболявания са  последствие на HCV инфекция (16,7),  

HBV инфекция (83,3%). Разпределението на пациентите по пол в групите с различен 

стадий на чернодробното заболяване са представени на  табл. 1,2 и 3. 

 

Според Child-Pugh класификацията, пациентите са разделени както следва: 16 (30,8%) 

в А клас; 19 (36,5%) и 17 (32,7%) в В и С класове, съответно. Освен това, всички 42 

пациенти бяха подгрупирани съгласно наличието на асцит -  36 от 52  (69,2%) са били 

на терапия с диуретици или парацентеза останалите 16 (30,8%) са  били без асцит. 

Ние изследвахме записани петдесет и двама пациенти с клинична или хистологична 

диагноза цироза, допуснати до нашето звено. Всички бяха подложени на – абдоминлна 

ехография и горна ендоскопия за определяне на етапа на чернодробно заболяване, 

наличието на асцит и косвени признаци на портална хипертония. 

 

Критерии за включване:  

1) пациенти с цироза с или без асцит, диагностицирането на цироза се основава на 

хистопатологични данни (чернодробна биопсия) или клинико-лабораторни 

основания (хронични промени на чернодробното заболяване, жълтеница, асцит, 

езофагеални варици), променени чернодробни функционални тестове и УЗД 

признаци в съответствие с цироза (дифузна промяна и нодуларна трансформация 

на чернодробния паренхим и признаци на портална хипертония) 

2)  здрави контроли.  
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Критерии за изключване: 

1) история или клинично доказателство за остър миокарден инфаркт, активна 

исхемия; 2) основно белодробно заболяване; 3) захарен диабет; 4) остра 

чернодробна недостатъчност 5) напрегнат асцит; 6) тежки аритмии; 7) тежка 

анемия (Hb <7 g/dL); 8) чернодробна енцефалопатия; 9) бъбречна недостатъчност 

(серумен креатинин повишен с 1,5-1,9 пъти от изходното ниво); 10) скорошна 

консумация на алкохол (<6 месеца); 11) лекарства, които могат да повлияят на 

изследваните параметри като симпатикомиметици, нитрати или други 

антихипертензивни средства през последните 4 седмици. 

Диагнозата на артериална хипертония се основава на следните критерии: систолно 

кръвно налягане ≥135 mm Hg и/или диастолно кръвно налягане ≥85 mm Hg (измервано 

три пъти в рамките на 30 минути в седнало положение и при използване на брахиалния 

сфигмоманометър). Също така, оценихме контролна група от 20 пациенти с 

хипертония, ново диагностицирани съвпадащи за възраст и пол. Всички имаха 

нормална бъбречна функция, без признаци на бъбречно органично заболяване, 

включително заболяване на черния дроб. По-специално, всички са отрицателни за 

HBsAg, анти-HCV, анти-HIV и всички от тях имаха нормални стойности на 

чернодробните ензими (колебания в стойностите).            

 

                Таблица 2: Описание на демографските показатели при пациентите според 

стадия на ЧЦ 

 Контроли Чайлд  

А 
Чайлд В Чайлд  

С 
Брой           20          6         19         17 

Мъже           13          4         13        16 

Жени            7           2          6         1 

Възраст        52 

±10 
       56 

±8 
      54 

±9 
     57 ±9 

                   

 

 Таблица 3: Описание на демографските показатели при пациентите според наличието на 

асцит 

  

 

 

 

 

 Контроли Без 

асцит 
С асцит 

Брой           20 11 31 

Мъже           13 6 27 

Жени            7  5 4 

Възраст        52 

±10 
53 ±8 55 ±9 
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Таблица 4: Описание на демографските показатели при пациентите според степента на 

еозфагеални варици 

    

 Контроли F1 F2 F3 F4 

Брой           

20 
5 13 16 8 

Мъже           

13 
4 9 13 7 

Жени  7  1 4 3 1 

Възраст           52 ±10 50±9 53±10 53±9 57±9 

   

     

МЕТОДИ 

 

1. Клиничен преглед  

Проведе се пълен клиничен преглед. 

2. Анкетен метод 

Пациентите попълниха въпросник, който съдържаше информация относно давноста 

на чернодробната цироза, етиологията на заболяването, придружаващите 

заболявания, приеманите медикаменти, както за чернодробната цироза така и за 

придружаващата патология. 

3. Абдоминална ехография 

 

Абдоминална ехография се проведе при всички пациенти с цироза и контроли.        

Определиха се размерът и структурата на черния дроб. Извърши се доплерово 

изследване на вена порте. 

 

4. Видеогастроскопия 

 

Проведе се при всички пациенти с чернодробна цироза с цел установяване степента 

на езофагеалните и/или наличието на стомашни варици. 

 

5. Електрокардиография 

12-канална EGG е получена от всички субекти в легнало положение непосредствено 

преди ехокардиографията. ЕКГ се записа при скорост на хартията 25 мм/сек. 

Всички измервания са направени от един наблюдател, който не е запознат с 

характеристиките на пациента. QT интервалът е измерен от началото на QRS 
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комплекса до края на отклонението на вълната Т (пресичане на изоелектричната 

линия). Коригираният QT интервал за сърдечната честота (QTc) се изчислява, като 

се използва формулата на Bazett (QTc = QT / √RR). QTc интервалът се счита за 

удължен, ако е > 440 msec (често използваната горна граница на норма). 

 

6. Ехокардиографска Оценка 

Всички пациенти с цироза и контролната група бяха изседвани чрез M-mode, 

двуизмерна и доплер ехокардиография чрез транс-торакален достъп за изследване на 

диастолната и систолната сърдечни функции. Размерите на сърцето и левокамерната 

хипертрофия бяха оценени чрез измерване на ехокардиографски параметри, 

включително дебелина на междукамерната преграда в диастола (IVSd), дебелина на 

задната стена на лявата камера в диастола (LVPWd), крайния диастолен диаметър на 

лява камера (LVEDD), крайния систолен диаметър на лява камера (LVESD), индекс на 

маса на левия вентрикул (LVMI) и диаметър на ляво предсърдие (LAd). Трансдюсерът 

се насочва от апикална позиция, така че  РW  доплеровия сигнал да е на върха на двете 

платна на митралната клапа. Измерва се пик на  ранна диастолна скорост (Е) и пик на 

късна диастолна скорост (А) и се изчислява съотношението Е/А. Определихме за 

септален и латерален сегменти на митралния клапен анулус пикови ранни ануларни (e') 

скорости и изчислихме съотношението E'/e'. За анализите определихме средна стойност 

на е’ измерена от септалните и латералните места. Систолната функция на левия 

вентрикул (LV) се оценява чрез фракцията на изтласкване (EF). 

Ехокардиографската оценка на пациентите е осъществена от сертифициран за 

ехокардиография кардиолог според насоките на EACVI. 

 

 Градиране на диастолната дисфункция 

Оценката на диастолната дисфункция, основавайки се на препоръките за оценка на 

левокамерната диастолна функция на ESC [20] са представени на фигура 9. Следните 

четири променливи трябва да бъдат оценени при определяне на диастолната функция 

на ЛК. Препоръчителните променливи и техните cutoff стойности са - пръстеновидна  

е’ скорост (септална е’ <7 см/сек, латерална е' <10 см/сек.), средното съотношение Е/е’ 

> 14, LA максимален обем > 34 mL/m2 и скорост на пика TR > 2,8 м / сек. Въз основа на 

препоръките на експертите  се препоръчва средно съотношение E/e’за опростяване. 
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Фиг. 9  Алгоритъм за диагностициране на диастолна дисфункция на ЛК при лица с нормална LVEF. (Б) 

Алгоритъм за оценка на налягането при пълнене на ЛК и класифициране на диастолната функция на ЛК 

при пациенти с намалена LVEF и пациенти с миокардно заболяване и нормална LVEF след отчитане на 

клинични и други 2D данни 

 

 

7. Плазмен анализ  на  NT- proBNP 

Венепункцията беше осъществена след най-малко 10 минути почивка в легнало 

положение, събрана в стандартни проби за анализ на NT-proBNP и в подходящи 

епруветки за други лабораторни определяния. 
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8. Статистически анализ 

 SPSS версия 16 за Windows беше използвана за анализ на данните. 

 Дескриптивна статистика – за описание на изследваните метрирани величини, 

като резултатите бяха представени чрез средна аритметична стойност и 

стандартна грешка (mean±SEM)   

 Методи за оценка на относителен дял и честотни разпределения при 

неметрирани качествени величини и групирани данни  

 Критерий χ2 за анализ на резултатите при двумерни разпределения при 

многократни таблици и Fisher’s exact test при таблици 2х2   

 Т-тест на Student за съпоставка на метрирани нормално разпределени величини 

 За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието Р<0,005 

 Непрекъснатите променливи се представят като средно±стандартно отклонение 

(SD); категоричните променливи са представени като проценти.  

 Универсален линеен регресионен анализ беше използван за изследване на 

връзките между NT-proBNP и клиничните, биохимичните и ехокардиографските 

променливи при пациенти с цироза. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Пациентите с цироза 73% (38) мъже са били на средна възраст от 52±10 години, 27% 

(14) жени на средна възраст 48±10г. Чернодробните заболявания са  последствие на 

HCV инфекция (16,7),  HBV инфекция (83,3%).  

 

Според Child-Pugh класификацията, пациентите са разделени както следва 16 (30,8%) в 

А клас; 19 (36,5%) и 17 (32,7%) в В и С класове, съответно. Освен това, всички 52-ма 

пациенти бяха подгрупирани съгласно наличието на асцит - 36 от 52  (69,2%) са били на 

терапия с диуретици или парацентеза, останалите 16 (30,8%) са били без асцит. 

Горна ендоскопия  показа, че 10 (19,2%) пациенти са имали малки (F1) варици на 

хранопровода, 34(65,4%) са имали средно-големи (F2/F3) варици на хранопровода и 

8(15,4%) са имали напрегнати варици  (F4).  И накрая, при 5(9,6%) случаи се постави 

диагноза на НСС по време на хоспитализация, но нито един от тези пациенти не е бил 

на терапия с анти-ангиогенни лекарства. 

Контролната група (средна възраст 50±8 години, 12 мъже и 8 жени) са с превалиране на 

АХ. 
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Морфологични характеристики 

 

Ехокардиографските данни показват статистически значимо релативно увеличение на 

дебелината на междукамерния септум (IVST), дебелината на задната стена (PWT) и 

левокамерната маса (LVM) при пациенти с цироза в сравнение с контроли. Също така 

установихме увеличение на LVIDd при пациенти с цироза в сравнение с контроли. LA и 

диаметърът на аортата са значително увеличени при пациенти с цироза в сравнение с 

контроли (Таблица 5.). 

 

Табл.5 Ехокардиографски данни (М-mode) на пациентите с цироза и контроли 

 Цироза Контрои P  

IVST cm 1.05 ± 0.14 0.90 ± 0.15 <0.01 

PWT cm 1.02 ± 0.14 0.90 ± 0.15 <0.01 

LVM gm 190.26 ± 55.28 150.51 ± 46.06 <0.01 

LVIDd cm 4.98 ± 0.52 4.78 ± 0.49 <0.05 

LVIDs cm 3.26 ± 2.06 2.90± 0.45 NS 

EF% 55.44 ± 5.34 69.11 ± 6,05 <0.01 

LАd 3.97 ± 0.53 3.46 ± 0.38 <0.01 

AO cm 3.12 ± 0.21 2.75 ± 0.32 <0.01 

(IVST: дебелина на междукамерна преградата; PWT: дебелина на задна стена; LVM: маса на 

лява камера; LVIDd: вътрешен диаметър на лява камера (диастола); LVID: вътрешен 

диаметър на лява камера (систола); EF: фракция на изтласкване; LA: диаметър на ляво 

предсърдие; AO: аортен диаметър). 
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По отношение на диастолната функция на левия вентрикул, измерена чрез 

конвенционален доплер, установихме значително увеличение на скоростта на вълната 

А, DT и IVRT, заедно с намаление на съотношението Е/А при пациенти с цироза в 

сравнение с контролната група. (Таблица 6; Фиг 10,11). 

 

Табл.6 Доплер ехокардиографски данни (диастолна функция) на пациенти с цироза  

и контролни 

 Пац.с цироза Контроли P  

Митрален поток E cm/s 65.95 ± 15.98 68.80 ± 6.92 NS 

A cm/s 75.61 ± 14.23 54.16 ± 7.01 <0.01 

E/A 0.89 ± 0.24 1.30 ± 0.24 <0.01 

DT ms 202.72 ± 62.96 140.24 ± 12.57 <0.01 

 (E: пикова скорост на ранно пълнене; A: пикова скорост на предсърдното пълнене; 

DT: време на забавяне;)               

 

Фиг.10 Е/А съотношение в зависимост от стадия на чернодробното заболяване 
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Тъканният Doppler в митралния пръстен показвa статистически значимо увеличение на 

средната скорост на Аа, средното съотношение Е/Еа и средната скорост на систолната 

вълна (S), заедно със значително намаляване на средната скорост на Ea и средната 

Еа/Аа при пациентите с цироза в сравнение с контролната група. 

 

Табл.7  TDI данни на пац.с цироза и контролна група 

 Пац.с цироза Контроли P 

Митрален пръстен  Ea средно 9.19 ± 0.87 12.80 ± 1.37 <0.01 

Aa средно 12.72 ± 2.43 9.14 ± 0.96 <0.01 

E/Ea средно 7.19 ± 1.63 5.40 ± 0.51 <0.01 

Ea/Aa средно 0.74 ± 0.14 1.42 ± 0.23 <0.01 

(Ea средно: средна ранна aнуларна скорост на диастолно пълнене; Aa: средна пикова късна 

ануларна скорост на диастолно пълнене; E/Ea: пикова скорост на ранно пълнен / средна ранна 

ануларна скорост на диастолно пълнене) 

 

Лабораторните данни показват значително повишаване на нивата на AST, ALT, общ 

билирубин, директен билирубин и INR, както и значително понижение на ПТИ, Na, 

албумин и тромбоцити в групата пациенти в сравнение с контролната група ( Таблица 

8). Абдоминалната ехография показва значително увеличение на диаметърa на 

порталната вена (PV) със значително намаление на чернодробния размер в групата 

пациенти с цироза в сравнение с контролната група. 
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Табл.8 Лабораторни данни на пац.с цироза и контроли 

 Пац.с цироза Контроли P  

Na mEq/L 131.83 ± 4.81 141.71 ± 1.99 <0.01 

K mEq/L 3.64 ± 0.70 4.06 ± 0.24 <0.01 

Креатинин  mg/dL 1.15 ± 0.52 1.04 ± 0.15 NS 

АЛАТ U/L 36.93 ± 50.69 13.94 ± 2.08 <0.01 

АСАТ U/L 62.34 ± 72.89 13.82 ± 4.07 <0.01 

Общ бил. mg/dL 2.89 ± 3.54 0.51 ± 0.11 <0.01 

Дир.бил mg/dL 1.40 ± 2.20 0.12 ± 0.02 <0.01 

Албумин g/dL 2.49 ± 0.67 4.21 ± 0.10 <0.01 

WBCs 5.97 ± 2.84 5.82 ± 0.47 NS 

Тромбоцити 122.10 ± 57.66 292.94 ± 54.97 <0.01 

INR % 1.63 ± 0.49 1.03 ± 0.03 <0.01 
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На следващата таблица сравнихме ехокардиографските параметри между контроли и 

пациенти с цироза в зависимост от стадия по Child – Pugh и установихме, че площа на 

LA, масата на LV, сQT интервал, DT са значитeлно променени при пациентите с цироза 

в зависимост от стадия на заболяването. Колкото понапреднало е чернодробото 

заболяване, толкова е по-тежка и диастолната дисфункция. 

Табл.9 Сравнение на ехокардиографските данни между пациентите и 

контролите и сред трите групи по Child (P* - сравнние между трите групи 

по Чайлд; P** - сравнение между контроли и пациенти) 

  Всички Контроли 

N = 20  

Child A 

(n = 6) 

Child B 

(n = 19) 

Child C 

(n = 27) 

P* P** 

Възраст 51 ± 12 51 ± 12 55 ± 15 53 ± 14 59 ± 12 0.42 0,08 

HR 73,8±18 74.5 ± 11 78.4 ± 23 76.3 ± 18 71.8 ± 18 0.54 0,54 

QTc (ms) 420,65±36 349 ± 45 408.41 ± 24 419.69 ± 36 420 ± 31 0.001 <0,001 

LVEF 60,5±6,8 62.2 ± 7.01 62.2 ± 6.04 60.7 ± 6.6 60.4 ± 7.7 0.32 0,08 

LA площ 22,1±4,7 15.6 ± 3.1 19.98 ± 5.6 23.04 ± 4.8 22.9 ± 4.9 0.02 <0,001 

LV маса 200,5±60 179 ± 55 188 ± 45 205 ± 27 207 ± 14 0.47 0,02 

E вълна 83±19 73 ± 15 80.6 ± 16 85 ± 24 80 ± 23 0.65 0,004 

A вълна 71±20 59 ± 11 72.5 ± 15 72.8 ± 24 70.6 ± 13 0.92 <0,001 

DT 210±48 181 ± 41 205 ± 47 199 ± 57 224 ± 57 0.27 0,001 

Митрално  E/A 

съотн. 

1,28± 0,6 1.26 ± 0.32 1.22 ± 0.55 1.3 ± 0.86 1.17 ± 0.47 0.89 0,83 

Мтрално E/Ea съотн. 7,34 ±3,05 4.9 ± 1.48 6.92 ± 2.32 7.85 ± 3.7 6.9 ± 2.38 0.85 <0,001 
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Сравнихме сърдечните параметри, като сърдечен ритъм, средно артериално налягане, 

фракция на изтласкване и индивидуален размер на сърдечната камера между контроли, 

пациенти без асцит и пациенти с асцит. Наблюдаваме значително увеличение на 

сърдечната честота и фракцията на изтласкване (Р стойност 0,05 и 0,005 съответно) при 

пациенти с асцит (88.13 ± 6.7; 65.02 ± 3.2 ) в сравнение с другите  групи (75,03 ± 5.08; 

82.8 ± 4.6; 69.03 ± 2.8; 67.08 ± 2.6 ), макар, че при пациентите с асцит не е наблюдаван 

значителен спад на средното артериално налягане (81.13 ± 3.8) (P стойност 0.14). Бяха 

определени  размерите на предсърдията и камерите с конвенционалната 2-D 

ехокардиография. Ехокардиографията беше направена и интерпретирана в 

съответствие с указанията, определени от ЕSC [16]. На табл. 10 са представени 

установените параметри.  

 

Табл.10 Морфологични параметри и обеми на сърдечните кухини при контроли, 

пациенти с асцит и без асцит 

 КОНТРОЛИ ПAЦ.БЕЗ 

АСЦИТ 

ПАЦ.С 

АСЦИТ 

Р 

         HR 75,03 ± 5.08 82.8 ± 4.6 88.13 ± 6.7 0.05 

       

MAP 

89.13 ± 3.8 84.08 ± 5.3 81.13 ± 3.8             0.12 

      LAD 3.75 ± 0.12 4.1 ± 1.04 4.2 ± 0.8 <0.0001 

     LVD 4.6 ± 0.12 4.65 ± 1.02 4.88 ± 0.53 0.01 

                      EF 69.03 ± 2.8 67.08 ± 2.6 65.02 ± 3.2 0.005 

 

Наблюдаваме  увеличение на масата на LV с нарушенa релаксация, което води до 

нарушено пълнене на камерата. Наличието на LVDD корелира с влошаването на 

чернодробното заболяване. LVDD e по-изразена при пациенти с асцит, а 

абдоминалните парацентези водят до подобрение (Фигура.11)      
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E/A съотношение 

 

Фиг.11 Левокамерна диастолна функция при -нормални субекти (А); цироза (В); цироза с напрегнат 

асцит (С); цироза с асцит след парацентеза (D). A P <0.05, съотношение Е/А:(ранен пик: късен пик при 

диастолно пълнене). Съотношението се понижава с влошаване на LVDD.  

 

I. Резултати по задача №1 - Да се сравнят нивата на NT- proBNP при пациенти 

с чернодробна цироза и контроли. 

II.  

Табл 11.  NT pro BNP серумните нива и ехокардиографските параметри на 42 пациенти с 

цироза и 20 съответстващи контроли. 

 NT pro 

BNP pg/ml 
CK-

MB 
Ср. 

e' сеп

т/ 

e' ла

т 

E Ve 

m/sl 
E/e' LA обем 

(мл) 
E/A LEVDV ml EF% PAPs mmHg LV маса g/m2 

Пациен

ти с 

цироза 

420.2±103.

2 
43.8±

25.6 
0.10±

0.03 
0.77±0.

24 
8.2±3.1 60.8±27.3 1.07±0.40 92.3±32.3 61.7±6.7 31.4±4.8 83.3±25.0 

Котроли 68.8±76.6 13.8±

9.6 
0.11±

0.07 
0.69±0.

18 
7.2±2.5 42.5±13.1 1.04±.044 77.9±25.7 66.5±4.01 27.1±1.7 72.9±17.3 

P <0.001 <0.00

1 
0.22 0.14 0.20 0.001 0.70 0.16 0.05 0.08 0.08 
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Oт приложената таблица се забелязва, че пациентите с цироза имат значително по-

високи плазмени нива на NT-proBNP в сравнение с контролите. Също така, обемът на 

лявото предсърдие е по-голям при пациенти с цироза в сравнение с контролите. 

Фракцията на изтласкване при пациенти с цироза е по-ниска в сравнение с контроли, а 

масата на лявата камера е по-голяма отколкото при контролите. Подобна тенденция се 

забелязва и при средното пулмонално налягане (31.4±4.8vs. 27.1±1.7мм живачен стълб 

р = 0.08). 

 

            II  Резултати по отношение на задача №2 - Да се установи връзката между:  

 нивата на NT-proBNP и стадия на чернодробнто заболяване  

 нивата на NT-proBNP и наличието или липсата на асцит 

 нивата на NT-proBNP и стадия на вариците на хранопровода и/или 

стомаха 

 

NT proBNP  

 

                                              Koнтроли                А                      В                             С 

 Child –Pugh 

                 Фиг.12.    Плазмените нива на NT-proBNP при контроли и пациенти с цироза, групирани като 

клас А, В и С по Child – Pugh 
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Чрез линеен регресионен анализ  при пациенти с цироза се установи, че нивата на NT-

proBNP са пряко свързани с чернодробната дисфункция (по-нисък албумин, по-нисък 

INR, наличие на асцит, стадий на цироза и Child Pugh скор),  бъбречното увреждане 

(по-високи серумни нива на креатинина) и с по-голям обем на лявото предсърдие 

(фиг.12). Установи се, че прогресията на чернодробното заболяване корелира със 

сърдечната дисфункция. Наблюдаваните промени по отношение на съотношението 

Е/А, времето на децелерация, средното пулмонално налягане, ТДР на ЛК, дебелината 

на междукамерната преграда (МКП), задната стена на лява камера (ЗСЛК), големината 

на ЛП и ФИ, са  в съответствие с прогресията на чернодробното заболяване. При 

всички пациенти с различна по степен чернодробна увреда се установява диастолна 

дисфункция, като при Чайлд С се регистрира и систолна дисфункция с понижаване на 

фракцията на изтласкване. 

 

 
Табл.12 Връзката между нивата на NT-proBNP и клиничните и ехокардиографски данни 

чрез линеен регресионен анализ при пациенти с цироза. 

 Възр

аст 
Пол MEL

D 
Chil

d 

Pug

h 

Албу

мин 
Бил

ируб

ин 

PLT INR Kреа

тин

и 

Асц

ит 
Ср. 

e' се

пт/ 

e' ла

т 

E 

Vel 
E/e' LA 

обем 

(мл) 

E/A LEV

DV 
EF% PAP

s 
LV 

маса 

Β 0.20

1 
−0.1

38 
0.45

7 
0.40

7 
−0.3

32 
0.19

1 
−0.1

94 
0.42

0 
0.33

9 
0.48

5 
0.05

9 
0.00

9 
0.10

0 
0.31

6 
0.17

1 
−0.0

08 
0.12

3 
0.18

5 
0. 

210 

S.E 0.15 111.

38 
9.42

5 
22.4

43 
87.1

10 
17.9

13 
0.78

3 
150.

649 
180.

265 
88.9

36 
1623

.886 
224.

385 
0.00

1 
2.38

5 
123.

013 
1.62

8 
7.25

0 
12.1

29 
2.64

0 

P 4.56

6 
0.32 0.00

1 
0.00

2 
0.01 0.18 0.17 0.00

2 
0.01 <0.0

01 
0.70 0.94 0.43 0.03 0.24 0.95 0.38 0.28 0.89 

 

 

 

Таблица 13 показва фактори свързани с наличието на асцит. Както се очаква, 

пациентите с цироза и асцит имат по-висока степен на  увреждане, както на черния 

дроб така и на бъбречната функция в сравнение с пациентите без асцит. Те също така 

имат по-високи плазмени нива на NT -proBNP (фиг.13 и 14)(181.9 ± 155.9 спрямо 535.2 

± 408.1, р <0.001)  както и високи плазмени нива на CK – MB (35.8.5.±29.5 спрямо  15± 

5.9, р <0.001 ), и тенденция към по-големи обеми на предсърдията (54.7 ± 21.2 спрямо 

67.2 ± 28.8 мл, р = 0.09 ) и по-високо Е/А съотношение (0.93 ± 0.41 срещу 1.13 ± 0.45, р 

= 0.08). 
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Табл.13 Клинични, лабораторни и ехокардиографски параметри при пациенти с цироза 

при наличие или липса на асцит. 

 ME

LD 
Алб

уми

н 

Бил

ируб

ин 

PLT INR CK CK 

– 

MB 

Kреа

тини 

mg/dl 

NT 

pro 

BNP 

Ср. 

e' сеп

т/ 

e' ла

т 

E Vel E/e' LA 

обем 

(мл) 

E/A LEVD

V 
EF% PAPs LV 

маса 

Пац

иен

ти 

без 

асц

ит 

5.7±

2.9 
3.6±

0.5 
1.0±

0.5 
98.2

±66.
6 

1.2±

0.1 
78.9

± 
25.9 

15± 

5.9 
0.6±0.

1 
181.9

±155.
9 

0.09±

0.03 
0.72±

0.20 
8.7±3.

9 
54.7±

21.2 
0.93±

0.41 
82.7±

38.9 
61.6±

9.0 
29.2±

4.5 
87.5±2

4.2 

Пац

иен

ти 

с 

асц

ит 

12.6
±3.9 

2.8±
0.4 

3.0±
3.2 

85.1
±63.

3 

1.3±
0.3 

163.
2±89

.5 

35.8.
±29.

5 

1.0±0.
2 

535.2
±408.

1 

0.10±
0.02 

0.81±
0.26 

7.8±2.
2 

67.2±
28.8 

1.13±
0.45 

96.3±
27.3 

63.6±
4.3 

31.5±
5.1 

81.2±2
3.8 

p <0.0

01 
<0.0

01 
0.00

5 
0.46 0.00

2 
<0.0

01 
<0.0

01 
0.007 <0.00

1 
0.19 0.19 0.32 0.08 0.09 0.13 0.29 0.16 0.38 

 

 

 

                               

 

  NT pro BNP        Koнтроли    Пациенти без асцит  Пациенти с асцит 

Фиг. 13 При пациентите с цироза със и без асцит в сравнение с контролите 

са наблюдавани значително по-високи плазмени нива на NT -proBNP 
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 NT pro BNP        Koнтроли    Пациенти без асцит   Пациенти с асцит 

Фиг.14 При пациентите с цироза със и без асцит в сравнение с контролната 

хипертонична популация са наблюдавани значително по-високи плазмени 

нива на NT- proBNP 

 

 

                                 

                         MV  E/A                Цироза с F1-F2                   Цироза с F3-F4 

  

Фиг.15   Пациентите с цироза и езофагеални варици F3-F4 в сравнение с F1-F2, дори 

ако имат подобни плазмени нива на NT-proBNP  показват по-високо съотношение Е/А 
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При сравняване на пациенти с F3-F4 варици на хранопровода с тези с F1-F2 варици 

(Таблица 14), независимо от наличието на асцит, докато NT --proBNP плазмените нива 

са сходни (385.9 ± 329.4, спрямо 302.8 ± 338.5 р = 0,39) , първата група имаше скорост 

по-висока е‘(0.91 ± 0.23 срещу 0.66 ± 0.19 м / сек, р <0.001), и съответно по-високо Е/A 

съотношение (1.21 ± 0.46 срещу 0.89 ± 0.33 m / сек., р = 0.006)  (Фиг.15) 

 

Табл.14 Демографски, клинични, лабораторни и ехокардиографски признаци на пациенти с 

цироза според езофагеалните варици. 

 Възр

аст 
Бр.пa

циен

ти 

MEL

D 
Child 

Pugh 
NT pro 

BNP 
Ср. 

e' септ/ 

e' лат 

E Vel E/e' LA 

обем 

(мл) 

E/A LEVDV EF% PAPs LV маса 

F1–

F2 
62.0

±10.

8 

18 

(42,8

%) 

8.7±4.

5 
7.0±1.8 302.8±3

38.5 
0.09±0.0

2 
0.66±0.1

9 
7.7±2.9 56.7±25.

8 
0.89±0.3

3 
87.7±38.

2 
63.0±4.8 28.3±6.2 88.5±23.2 

F3–

F4 
62.8

±10.

9 

24 

(57,2

%) 

10.6±4

.8 
7.7±2.0 385.9±3

29.4 
0.11±0.0

3 
0.91±0.2

3 
8.7±3.5 67.3±23.

8 
1.21±0.4

6 
96.5±21.

2 
61.1±7.4 32.0±5.6 78.0±22.6 

P 0,96 0,43 0.14 0.17 0.39 0.08 <0.001 0.31 0.18 0.006 0.35 0.63 0.12 0.20 

 

 

1. III   Резултати по отношение на задача 3 - Да се установи 

корелацията между NT-proBNP,  стадия на чернодробното заболяване 

параметрите от ЕхоКг 

Табл.15. Връзката между стадия на чернодробното заболяване, NT-proBNP и сърдечната 

дисункция 

 Диастолна дисфункция NT- pro 

BNP 

Варици 

 

Асцит 

 

 I ст. 

Диаст.

д-я 

II ст. 

Диаст.д

-я 

III ст. 

Диаст.д

-я 

 F1 F2 F3 F4 He I II III 

Child A-

16 

9(80%) 7(20%)  378+54.

5 

7(1,3

%) 

8(15,3

8) 
/  8(15,38

%) 

   

Child B-

19 

 18(91.7

%) 

1(8.3%) 438+78.

4 

3(0,57

%) 

15(28,

8%) 
7(13,4

6%) 
 8(15,38

%) 

11(21.

1%) 
7(13,

46%) 
 

Child C-

27 

 5 (32%) 12 

(68%) 

477+83.

8 

  4(7,69

9%) 
8(15,3

8%) 

  5(9,6

%) 
14(26

,9%) 

 



25 
 

 

От табл.№15се вижда, че стадия на чернодробното заболяване е пряко свързан със 

степента на диастолна дисфункция. В стадий А и В по Child-Pugh преобладава I и II 

степен диастолна дисфункция, докато при стадий С при повечето пациенти се 

установява систолна и III степен диастолна дисфункция. Съответно, при Чайлд А и В, в 

сравнение с Чайлд С нивата на NT-proBNP са по-ниски.  Наличието на асцит и варици 

F3-F4  са свързани с тежка диастолна и систолна дисфункции и по-виски нива на NT -

proBNP в сравнение с пациентите без асцит и варици F1-F2. 

 

           IV   Резултати по отношение на задача 4- Да се установи 

корелацията между ехокардиографските параметри и сQT интервала при 

пациенти с цироза 

 

 

Фиг.16 Kорелацията между LVEDD и QTc  интервала 
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Табл.16 Kорелация между ехокардиографските параметри и QTc интервала 

EхоКг параметри Pearson Корелация P 

LAD 0.088 0.447 

LVESD 0.134 0.120 

LVEDD 0.414 0.001 

SEPTAL S 0.228 0.054 

IVCT -0.109 0.341 

SEPTAL e´ 0.237 0.038 

E/A 0.082 0.480 

E/e´ 0.054 0.644 

 

От таблица 16 може да се види, че средният сQT интервал е 490,02 ± 51 msec. Освен 

това, сQT интервалът е удължен при 65% от жените и 96% от мъжете, подкрепяйки 

предишните проучвания [29]. Въпреки, че в нашата популация открихме много 

променени ехокардиографски параметри, единственият индекс на ехо, който показва 

междинна корелация с сQTс интервала е LVEDD (r = 0.41, P <0.001). LVEDD е 

параметър, който предполага сърдечно заболяване свръзано с претоварване. Като цяло 

сърцето на пациентите става по-натоварено от прогресията на цирозата поради 

задържане на вода и сол. Освен това, удълженият сQT интервал е свързан със стадия на 

чернодробното заболяване (фиг. 17). Следователно, можем да заключим, че съществува 

връзка между претовареното сърце и удължения сQT. Също така, претовареното сърце 

може да доведе до удължаване на времето на реполяризация чрез разтягане на 

миофибрите. Следователно, предлагаме обемът на претоварване при пациенти с цироза 

да е причина за удължаване на сQT. 

 

CHILD СКОР 

                        Фиг.17 Съотношение между Child скор и QTинтервал 
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QTc (ms)                              

 

                                                                Child скор 

                               Фигура.18 QT интервала в групите Child-Pugh A, Child-Pugh B и 

Child-Pugh C.  

 

Сравнихме сQT интервал  помежеду групите в Child – Pugh. Установихме че сQT 

интервал е по-дълъг при пациентите от групата C по Child-Pugh (фиг.17,18). 

 

V         Резултати по отношение на задача №5 - Да се установи корелацията  

между  СК-МВ, стадия на чернодробното заболяване и ехокардиографските 

показатели 

Oт приложените по-горе таблици 11 и 13 се забелязва, че пациентите с цироза имат 

значително по-високи плазмени нива на СК-МВ в сравнение с контролите (Фиг.19). 

Също така,  нивата на СК-МВ са свързани с по-голям обем на лявото предсърдие, 

по-голяма маса на ЛК, по-високо Е/А съотношение при пациенти с цироза в 

сравнение с контролите. При сравнение на нивата на CK-MB в зависимост от стадия 

на чернодробното заболяване установихме, че има положителна връзка между тях, 

т.е.нивата на СК-МВ са свързани със стадия на чернодробното заболяване (Фиг.19) 
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 СК-МВ                                                                 

               

                                                                                    Цироза       Контроли 

                                   Фиг.19 CK-MB при пациенти с цироза и контроли        

        

 

 

 

 

                         СК- МВ 

 

                                         Child            С        В       А                                                      

                                   Фиг. 20 CK-MB  в зависимост от стадия на чернодробното заболяване 
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ОБСЪЖДАНЕ 

Според литературни данни циротичната кардиомиопатия е латентно състояние, което 

се проявава като сърдечна дисфункция при повишени циркулаторни нужди, особено 

при чернодробна трансплантация и други големи оперативни интервенции [193-195]. 

Терминът "циротична кардиомиопатия" обикновено се определя от следните клинични 

критерии: (1) повишен сърдечен дебит,  нарушена камерна реакция към стимули, (2) 

систолна и/или диастолна дисфункция, (3) липса на изявена  левокамерна 

недостатъчност в покой,  (4) електрофизиологични аномалии, включително удължен 

сQT интервал при електрокардиография и хронотропна некомпетентност [194]. През 

последните няколко години значително внимание е обърнато на ролята на маркери на 

сърдечна дисфункция - BNP и неговия про-хормон NT-proBNP, които се секретират от 

сърдечните кухини в отговор на  обемно обременяване на мускулните клетки [237-240].  

Целта на този дисертационен труд е на базата на системни и целенасочени изследвания 

да установи честотата на циротична кардиомиопатия при пациенти с чернодробна 

цироза, да сравним параметрите на сърдечна дисфункция при пациенти с чернодробна 

цироза и контроли и да сравним тежестта на чернодробната цироза с параметрите на 

сърдечната дисфункция в зависимост от стадия на чернодробната цироза. 

 За тази цел в това проучване оценихме асоциацията на тежестта на диастолната 

дисфункция, стадия на цирозата и нивата на NT- proBNP, при пациенти, които бяха 

приети в болница УМБАЛ Св.Георги- Пловдив. 

Налице са голям брой публикации, описващи развитието на диастолна дисфункция при 

пациенти с ЧЦ и систолна дисфункция, която според повечето автори се проявава при 

повишени циркулаторни нужди [216-219]. При пациенти с цироза, серумните нива на 

NT-proBNP, както и ехокардиографските параметри, като обем на ляво предсърдие и 

фракция на изтласкване са значително променени [216]. Има значима връзка между 

серумните нива на NT-proBNP, параметрите на бъбречната и чернодробна функции и 

обема на лявото предсърдие [259]. В своето проучване  Е. Манов и сътр.установяват 

категорични данни за прогресираща в съответствие със степента на порталната 

хипертония - хипертрофия  на лявата камера, дилатация на ляво предсърдие и лява 

камера, както и за компрометиране  на диастолната и систолната функции на ЛК. Също 

така доказват, че завишението в серумната концентрация на BNP е фактор с висока 

специфичност и сензитивност спрямо промените в сърдечната морфология и функции 

на лявата камера. Освен тези данни, регистрират и повишаване на средното 

пулмонално налягане съответно на тежестта на ПХ [1]. Ние също така отбелязахме, че 

пациентите с цироза в сравнение с контролите имат по-големи обеми на лявото  

предсърдие и лявата камера, по-високи нива на NT- proBNP и в различна степен 

компрометиране на диастолната и/или систолната функции на лявата камра. В 

опит да се изследва спектърат на сърдечни аномалии включващ пациенти с цироза ние 

открихме, че обемът на ляво предсърдие, фракцията на изтласкване и частично 
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левокамерната маса и PAPs са значително променени в сравнение с контролите с 

хипертония. Също така, резултатите в изследваните от нас групи обаче, показват 

категорична статистически достоверна тенденция към увеличаване ТДР на ЛК в 

съответствие със стадия на чернодробното заболяване. Тези открития могат да 

бъдат израз на патофизиологични промени, които водят до хипердинамичен 

синдром типичен за цироза и се характеризират с повишена сърдечна честота и 

сърдечен дебит, ниско системното съдово съпротивлениe с нормално или ниско 

артериално налягане. При нашето наблюдение получихме категорични данни за 

прогресираща в съответствие със стадия на чернодробното заболяване- хипертрофия на 

ЛК, дилатация на кухините на ляво предсърдие и лява камера, както и за 

компрометиране на диастолната и систолната функции на ЛК. Освен тези данни, 

регистрирахме и повишаване на средното пулмонално налягане съответно на стадия на 

чернодробната цироза. 

Появата на асцит се оказва изключително важен момент. Неговата прогресия корелира 

сигнификантно с дилатацията на левите сърдечни кухини, степента на диастолна 

дисфункция и появата на начална систолна дисфункция [245]. В това проучване ние 

също наблюдаваме, че пациентите с асцит в сравнение с тези без асцит имат по-

високи серумни нива на NT-proBNP и съответно по-големи атриални обеми, а 

парадоксално значително увеличение на Е/А съотношение се наблюдава при 

пациенти с големи езофагеални варици. Провеждането на парацентеза и инфузия на 

албумин води до подобряване на E/А съотношението и относително "по-добра" 

диастолна сърдечна функция. В действителност, това е вече описано, че след 

парацентеза и инфузия на албумин пациентите с цироза показват подобрение на 

диастолната дисфункция, което е показано чрез увеличаване на Е/А съотношението 

[219 -221]. Освен това изглежда, че албумина има пряк ефект и върху миокарда. 

Получените от нас резултати за подобрение в систолната и дiастолната дисфункции 

след парацентеза и инфузия на Хуман албумин ни навежда да смятаме, че асцитът е не 

само следствие на циркулаторната дисфункция при прогресираща чернодробна цироза, 

но и възлова причина за патологични промени в сърдечната структура и функция. 

Прогресията на асцита и понижаването на циркулиращия вътресъдов обем вероятно 

води до активиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) и 

развитието на ендотелна дисфункция. По всяка вероятност именно тези фактори са 

причина за наблюдаваните от нас структурни и функционални сърдечни промени. В 

потвърждение на тези разсъждения са резултатите от изследваните биомаркери. Превид 

публикуваните в литературата данни и нашите собствени резултати, можем да 

направим заключение, че  хипертрофията на ЛК, дилатацията на ляво предсърдие, 

както и Доплер-данните за нарушената релаксация на на лява камера, са ранни 

предсказващи фактори за развитието на циротична КМП. Проведените анализи сочат, 

че асцитът играе ключова роля при развитието на промени в сърдечната структура и 

функция. Това ни дава основание да твърдим, че асцитът е не само следствие на 

патологично променения кръвоток при пациенти с чeрнодробна цироза, но и фаза с 

ключово значение за патогенезата на циротичната КМП. Наблюдаваното удължаване 

на cQT при пациентите с ЧЦ е пряко свързано, както със стадия на чернодробната 

цироза така и със степента на диастолната дисфункция, което прави тези пациенти 
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податливи към повишена ритмогеност на миокарда. По отношение на изследвания от 

нас биомаркер NT- proBNP установихме че нивата му корелират със стадия на 

чернодробното заболяване. Наблюдавахме по-високи серумни нива на NT-proBNP 

при пациентите с цироза в сравнение с контролите, този въпрос се обясни 

отчасти с връзката между хормона и предсърдните обеми. Нивата на NT- proBNP 

са свързани с по-голям обем на ляво предсърдие вследствие на увреждане  на 

сърдечната стена и  разтягането на кардиомиоцитите е един от основните 

фактори стимулиращ продукцията на натриуретичен хормон [237]. Съответно, 

нашите данни потвърждават хипотезата, вече докладвана от Хенриксен и сътр. [259], че 

нивото на NT-proBNP може да бъде маркер за сърдечно-съдова диастолна 

дисфункция при пациенти с краен стадий на заболяване на черния дроб, действащ 

като медиатор на спланхниковата вазодилатация при чернодробна цироза. В 

действителност, при нашите пациенти с цироза нивата на NT-proBNP са свързани не 

само с по-голям обем на ляво предсърдие, но също така и с индексите на чернодробна и 

бъбречна функции. В нашето проучване също се установха нормални стойности на 

тропонина при пациентите с цироза и контроли, при завишени стойности на CK и CK-

MB. Нивата на CK и CK-MB са свързани с по-голям обем на ляво предсърдие, наличие 

на асцит и диастолна дисфункция. 

 Друг важен въпрос на нашето проучване е, че серумните нива на NT- proBNP са по-

високи при наличието на чернодробна цироза и асцит, в сравнение при пациенти с 

чернодробна цироза, но без асцит, вероятно в резултат на задържането на 

течности. Също така, наблюдавахме тенденция за по-голям обем на ляото 

предсърдие при наличието на асцит. Като цяло, тези данни предполагат, че NT-

proBNP е маркер на ранна сърдечна дисфункция при  чернодробна декомпенсация. В 

заключение, нашето проучване показва, че пациентите с цироза имат 

ехокардиографски (голями обем на ляво предсърдие) и биохимични (по-високи 

серимни нива на NT-proBNP и СК-МВ ) промени, показващи сърдечна дисфункция в 

рeзултат на чернодробна декомпенсация и развитие на асцит. Клинично е значимо, 

че плазмените нива на NT-proBNP се повишават пропорционално с тежестта на 

цирозата. В действителност, напредналата цироза и високите нива на NT-proBNP са 

значимо свързани с повишен LAV и са  признаци на сърдечна диастолна дисфункция, 

които описват морфо-функционалните промени намерени обикновено при краен стадий 

на чернодробно заболяване. Корелацията между нивата на NT pro-BNP и стадия на 

цироза, би могло в крайна сметка ако бъде потвърдено от по-големи проучвания, да се 

окаже полезно, като прогностичен показател за ранна чернодробна декомпенсация. NT-

proBNP може да бъде използван за ранен диагностичен показател на вече започнали 

промени в сърдечната структура и функция при пациенти с ЧЦ. 
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Алгоритъм за диагноза на циротична кардиомиопатия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левокамерна фракция на изтласкване  >50% в 

покой при липса на друго известно сърдечно 

заболяване 

Систолна дисфункция -

нарушен контрактилен отговор 

при стрес 

Електрофизиолог

ични аномалии  

Удължен QT интервал; 

електромеханична 
дисоцияция; нарушен 

хронотропен отговор 

Диастолна дисфункция 

I степен 

е’<8sm/s; E/e’<8; 

E/A<0.8;DT>200ms; 

IVRT≥100ms 

 

 

II степен 

е’<8sm/s;E/e’ 9-12; 

E/A<0.8-1,5;DT 160-200ms; 

IVRT≤90ms 

 

III степен 

е’<8sm/s;E/e’>12; 

E/A>2;DT <160мс; 
IVRT≤60ms 

 

  

Поддържащи критерии 

LA>34ml/m2 

Релативна хипертрофия на ЛК 

 

Повишени сърдечни ензими (CK, CK-MB) 

Повишени серумн нива на NT-proBNP 

 

ЦИРОТИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ 
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Алгоритъм за диагностициране на циротична кардиомиопатия 

 
      Три начина за диагностика на ССМ с нормална EF в покой са илюстрирани:  

 

(1) Систолна функция. При пациентите е установена  нарушена реакция към обемно 

и физическо натоварване или прилагането на медикаменти, но промените, които 

могат да доведат до изявена систолна дисфункция, все още не са 

стандартизирани;  

 

(2) Диастолна функция. Диагнозата на LVDD може да бъде установена  от TDI 

(E/е'>15). Ако TDI дава съотношение E/e (8 <E/e'<15), за диагностициране на 

LVDD се изискват други ехокардиографски изследвания, като доплер на 

митралната клапа или белодробните вени.  

 

 

(3) Електрофизиологични аномалии. а) удължаването на електрокардиографски 

коригирания QT интервал е често срещано при цироза; b) електромеханичната 

диссинхрония е диссинхрония между електрическата и механичната систола. 

Електрическата систола е по-дълга при пациенти с цироза; с) хронотропната 

некомпетентност е неспособността на сърцето да пропорционално увеличава СЧ 

в отговор на стимули (упражнения, парацентеза, инфекции и фармакологични 

агенти). 

 

 

 (CCM: Циротична кардиомиопатия; EF: фракция на изтласкване; LVDD: диастолна 

дисфункция на лявата камера; TDI: изображения на тъканен Doppler; e': Пикова ранна 

диастолна скорост в основната част на септалния и латералния ъгъл на митралния пръстен; E/e 

ratio: Пикова E-вълна/ранна диастолна митрална пръстеновидна скорост; Съотношение Е/А: 

Пикова ранна диастолна скорост на пълнене/късна диастолна скорост; DT: Време на 

децелерация; IVRT: Изоволуметрично време за релаксация) 
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ИЗВОДИ 

 

1. Пациентите с чернодробна цироза имат по-големи обеми на лявото  предсърдие и 

лявата камера. 

2. Пациентите с чернодробна цироза имат значително по-високи стойности на NT-

рroBNP. 

3. Нивата на CK и CK-MB са свързани с по-голям обем на лявото предсърдие, наличие 

на асцит и диастолна дисфункция. 

4. Установихме сигнификантно увеличени  LAV, LVEDV, PWT, IVS при пациентите в 

стадий В и С по Чайлд в сравнение с Чайлд А. 

5. При пациентите в стадий В и С по Чайлд се установиха по-високи стойности на 

пулмоналното налягане в сравнение с Чайлд А. 

6. Пациентите с асцит имат по-високи серумни нива на NT-рroBNP и съответно по-

големи атриални обеми в сравнение с пациентите без асцит. 

7. Установихме статистически достоверна тенденция към увеличаване ТДР на ЛК  в 

съответствие със стадия на чернодробното заболяване. 

8. Пациентите с цироза имат изразена диастолна дисфункция съответно стадия на 

чернодробното заболяване. 

9. При пациентит с ЧЦ -Чайлд С е налице и намалена фракция на изтласкване.  

10. Хипертрофията на ЛК, дилатация на ляво предсърдие, както и Доплер-данните за 

нарушената левокамерна релаксация са ранни предсказващи фактори за развитието 

на циротична КМП. 

11. Удължаване на cQT при пациентите с ЧЦ е пряко свързано, както със стадия на 

чернодробната цироза, така и със степента на диастолната дисфункция, което прави 

тези пациенти податливи към повишена ритмогеност на миокарда. 

12.  Провежденато на абдоминална парацентеза и инфузия на албумин води до 

подобряване на E/А съотношението и относително "по-добра" диастолна сърдечна 

функция. 

13. Парадоксално значително увеличение на Е/А съотношение се наблюдава при 

пациенти с големи езофагеални варици. 

14. NT- proBNP може да бъде използван като ранен диагностичен маркер за вече 

започнали промени в сърдечната структура и функция при пациенти с ЧЦ. 
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ПРИНОСИ 

 

1. За първи път у нас е проведено проучване за определяне на серумните нива на 

NT-proBNP, като раннен биомаркер за сърдечна дисфункция при  пациенти с 

чернодробна цироза. 

 

2. За първи път у нас е проведено проучване за асоциацията на CK-MB при 

пациенти с чернодробна цироза и сърдечна дисфункция 

 

 

3. За първи път у нас е проведено проучване за определяне на стадия на систолна и 

диастолна дисфункции чрез използване на TDI. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Пациентът с цироза е тежко болен пациент с общо неблагоприятна прогноза, ако 

трансплантация на черен дроб не се извърши. Докато цирозата директно води до 

повишен риск от рак, кървене, инфекция, като тези усложнения допълнително 

утежняват вече лошата прогноза на такива пациенти. Нарушената сърдечна функция е 

често недиагностицирана при цироза и все още води до повишен риск от смърт особено 

в условията на декомпенсирана цироза, състояния при които е невъзмпжно 

увеличаването на сърдечния дебит, вероятно допринасят за неблагоприятния изход. 

Нарушена сърдечна функция може  да благоприятства намаляването на бъбречната 

перфузия и допринася за патогенезата на хепатореналния синдром. Това е 

предизвикано от последвалото се активиране на  симпатичната нервна система, която 

се стреми да се увеличи на сърдечния дебит, но по този начин стимулира бъбречната 

задържка на натрий и вода, чрез активирането на системата ренин-ангиотензин-

алдостерон. Освен това, когато се стигне до рязко промяна в хемодинамиката 

(например, след TIPS и чернодробна трансплантация), повишената налягане може да 

благоприятстват развитието на застойна сърдечна недостатъчност. Това се дължи както 

на нарушената диастолна релаксация която вече присъства, но все още не е 

манифестна, която причинява повишена камерно налягане и по този начин 

благоприятства дилатацията на лявото предсърдие, до нарушената сърдечна честота и 

присъщите изменения в миокардния контрактилитет. Последвалата потисната 

сърдечната функция води до намаляване на ефективното кръвообращение, което 

предизвиква по-нататъшно увеличение на задръжка на натрий. По този начин, 

увеличаването на екскреция на натрий чрез диуретици, алдостерон-блокери,  води до 

подобрена функция. Адренергичните блокери, често се използват при пациенти с 

цироза за намаляване на порталната хипертония и предотвратяване на кръвоизлив от 

гастроезофагеални варици. Бета-блокерите също подобряват сърдечния контрактилитет 

и функция, като намаляват времето на удължения QT-интервал време и да се 

предотвратяват намаляването на плътноста на адрено рецепторите. Въпреки това, 

липсват дългогодишни проучвания по отношение на ефекта на диуретиците и бета-

блокерите при циротична кардиомиопатия. Противоречиви резултати също са получени 

чрез използването на рецепторни антагонисти на ангиотензин-II, които, въпреки 

увеличаването на екскреция на натрий, не водят до промяна в бъбречната и системната 

хемодинамика и  не водят до съществен клиничен отговор след продължително 

лечение. Поради бързата циркулация на голям обем кръв от спланхниковата областта 

към сърцето, TIPS, използван за лечение на рефрактерен асцит и гастроезофагеално 

варикозно кървене, често води до влошаване на сърдечната функция при пациенти с 

цироза, особено при тези с нарушена сърдечна диастолна функция (Е/А съотношение). 

Чернодробната трансплантация е свързана със сърдечно-съдови усложнения (засягащи 

почти 25% от пациентите) и пациенти с нарушение в сърдечната функция по време на 

операция са по-висок риск от развитието на белодробен оток. Подобрението след 

трансплантация на черен дроб потвърждава концепцията, че кардиомиопатията е 

наистина следствие на цирозата. Едно проучване на 40 пациенти с цироза подложени 
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на чернодробна трансплантация съобщава изчезването на левокамерната хипертрофия 

и диастолната дисфункция както и нормализиране на систолния отговор и физическия 

капацитет по време на стрес. В случай на съпътстваща тежка кардиомиопатия, 

сърдечна трансплантация е препоръчителна. 

   

Лечение на циротичната кардиомиопатия 

В момента не съществува специфично лечение за CCM. Трябва да се положат усилия за 

ефективно лечение на основното заболяване – чернодробната цироза. Когато сърдечна 

недостатъчност е манифестна, принципите на лечение трябва да бъдат същите, както 

при  сърдечна недостатъчност, която не е свързана с цироза.Трансплантацията на черен 

дроб е единственото установено ефективно лечение при пациенти с краен стадий на 

чернодробно заболяване и асоциираната сърдечна недостатъчност. Чернодробна 

трансплантация е доказано, че подобрява систолната и диастолната дисфункция и 

удължения QT интервал след трансплантация 

Заключение 

Сърдечните нарушения са чести при пациенти с чернодробна цироза независимо от 

етиологията, като влошават прогнозата при тези пациенти. Въпреки, че повечето 

пациенти остават асимптомни, това състояние може да доведе до значителна 

заболеваемост и смъртност при наличие на стресови събития. В резултат на 

диагностични затруднения, повишената внимателност е важна за предотвратяване на 

усложненията при циротична кардиомиопатия. Разбирането на патофизиологичния 

процес на систолна и диастолна дисфункция и електрофизиологични нарушения при 

циротична кардиомиопатия е от решаващо значение за по-нататъшното развитие на по-

точни инструменти за диагностика и специфично лечение .Острата сърдечна 

недостатъчност не е  характерна при цироза. Въпреки това сърдечната дисфункция 

става все по-изявена с прогресия на основното чернодробно заболяване. 
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