
Доц. Велчев, д-р Камбуров .

Задух при пациент с 
чернодробна цироза



Анамнеза и статус
Мъж на 54 г.
• От осем месеца с прогресивна слабост, изразен задух, отоци по долни 

крайници с лимфорея, иктер.

• Преди шест месеца диагностицирана чернодробна цироза, варици на 
хранопровода.

• ЕхоКГ – умерена трикуспидална регургитация, СНАП 35-40мм ж.ст., 
запазена ЛК систолна функция.

• Етилична злоупотреба.

• Черен дроб на 4см под ребрена дъга, оточна коремна стена.

• Крайници – двустранни отоци, лимфорея, запазени пулсации двустранно.



• ЕКГ – синусов ритъм, нормална ел. ос, без реполяризацинни нарушения, 
пароксизми от предсърдно мъждене с камерен отговор до 140у/мин

• УЗД коремни органи: Чернодробна цироза. Дилатирана ВКИ. Дилатирани съдове 
на порталната система. Спленомегалия. Асцит. Реканализирана умбиликална 
вена.

• Хемоглобин 80 г/л;

• Na 118 mmol/l, Alb – 31mmol/l

• Ехокардиография

• Нормални размери и систолна функция на лява камера.

• Начално дилатирана дясна камера с умерена трикуспидална регургитация

• Дилатирано ляво предсърдие.

• СНАП - 40мм ж. ст., ДПВ 28мм без колапс.



Диференциална диагноза на белодробните 
усложнения при чернодробна цироза:

• Хепато-пулмонален синдром

• Порто-пулмонална хипертония

• Чернодробен хидроторакс

• Спонтанен бактериален емпием



Хемодинамика
Hepatic 

Vein

PA RV RA

SP 26 50 50 26

DP 28 21 18 32

MP 21 36 22

ЕDP 27



• Кръвно-газов анализ по артерия пулмоналис: pH 7.49; pCO2 – 41.2 mmHg; pO2 –
46.1 mmHg; HCO3 – 30.3 mmol/l; O2Sat – 85.7%;

• Сърдечен дебит /по Fick/ - 11 L/min

• Сърдечен индекс – 5.2 L/min/m2;

• PVRI – 52dn-s/cm5/m2

• Вклинено налягане в хепатална вена 23 мм ж. ст. При 11 мм ж.ст. Трансхепатален 
градиент;



RA

SP 26

DP 32

MP 22



PA

SP 50

DP 18

MP 36



RV

SP 50

DP 18

EDP 27



PA преди след

SP 50 32

DP 18 16

MP 36 25

След карведилол



PCWP PA

SP 19 32

DP 28 18

MP 18 25



Хемодинамика /преди/след карведилол/
Hepatic 

Vein

PA RV

/преди/

RA PCWP

/след/

SP 26/16 50/32 50 26/13 19

DP 28/16 21/19 8 32/15 28

MP 21/13 36/25 22/13 18

EDP 27



Хипердинамична циркулация/състояние
Определение:
За хипердинамично състояние може да се говори когато сърдечният 
минутен обем в покой е над 8 L/min, а сърдечният индекс в покой над 4 
L/min.

Основни механизми:

-сърдечна честота;

-промяна в преднатоварването;

-промяна в следнатоварване;

-промяна в контрактилитета;



Дългосрочна терапия
Стабилизиране на състоянието =>  Трансплантация

• Карведилол

• Фурантрил

• Спиронолактон

• Дапаглифлузин



Хипонатиемия, цироза и глифлузини



Циротична кардиомиопатия

• Диастолна дисфункция с нарушение на камерната релаксация и 
камерно пълнене

• Систолна дисфункция при обременяване

• Ритъмно-проводни нарушения

• Хронотропна недостатъчност



Спланхникова вазодилатация и хипердинамичен 
циркулаторен синдром при чернодробно заболяване

• При цироза, хипердинамичната циркулация се характеризира с 
увеличение на минутния обем и сърдечната честота и спад в системната 
резистентност и артериалното кръвно налягане.


