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COMPARATIVE STUDY OF CIRRHOTIC PATIENTS AND PORTAL VEIN THROMBOSIS – 
WITH OR WITHOUT ASSOCIATED HEPATOCARCINOMA (ABSTRACT): Portal vein thrombosis 
(PVT) is a dramatic complication which may appear in liver cirrhosis. Our aim was to identify the factors 
associated with PVT in cirrhotic patients without hepatocarcinoma (HCC) in comparison with those with 
liver cancer. Methods: All adult patients with liver cirrhosis and PVT recorded in the database of Elias 
Hospital between January 2008 and March 2010 were included. We excluded thrombhophilic disorders. 
HCC diagnosis was done according to Barcelona criteria. We included 42 patients with PVT, 28 patients 
with HCC and 14 patients without. Results: Child-Pugh class C was significantly more frequently 
encountered in HCC patients, 18/28 patients (64.3%) with HCC compared with 2/14 patients (14.3%) 
without HCC. Alanine amino-transferase(ALT), aspartic amino-transferase(AST) and gamma-glutamyl 
trans-peptidase(GGT) levels were significantly higher in the HCC group. A history of splenectomy and 
gallstones were significantly less frequently seen in HCC patients. CLIP score was quite high in our 
group, with a score of 4 to 6 in 67.9% of cases, with a predicted median survival of 3.2months, 0% at 2 
years. Conclusion: Severity of underlying liver cirrhosis and serum enzyme levels are significantly higher 
in patients with cirrhosis and portal vein thrombosis associated HCC. 
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INTRODUCERE 
Tromboza de venă portă (TVP) este una din cele mai dramatice complicaţii ce 

poate surveni în evoluţia cirozelor hepatice, neoplaziilor, a diverselor afecţiuni 
inflamatorii/infecţioase sau consecutiv unor intervenţii chirurgicale. Ciroza hepatică 
este considerată o afecţiune “predispozantă” de majoritatea autorilor, citându-se o 
prevalenţă care variază mult, între 5,2 şi 26% [1,2]. Un studiu efectuat la pacienţii 
transplantaţi hepatic menţionează o incidenţă generală a TVP de 15,7%, dar aceasta este 
de 34,8% la cei cu hepatocarcinom şi doar de 7% la cei cu ciroză hepatică de cauză 
autoimună [3].  

Se consemnează o creştere a incidenţei şi prevalenţei TVP la cirotic în ultimele 
două decade, probabil datorită creşterii performanţei diagnostice, a mijloacelor tehnice 
non-invazive de detecţie: ultrasonografia Doppler, accesul la tomografie computerizată 
(CT) şi rezonanţă magnetică nucleară (RMN). 
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Apariţia TVP la pacienţii fără cancer sau o altă condiţie clinică favorizantă 
aparentă ridică suspiciunea unei diateze trombofilice. Ciroza hepatică este considerată 
de majoritatea autorilor drept un factor local favorizant al trombozei, atunci când sunt 
excluse afecţiuni hematologice specifice [4-6]. 

La pacienţii cu ciroză hepatică (CH) aspectul clinic în cazul apariţiei TVP poate 
varia foarte mult în funcţie de prezenţa/absenţa concomitentă a hepatocarcinomului 
(HCC), aceştia din urmă fiind pacienţi în general mai gravi, cu funcţie hepatică alterată, 
cu nivelul enzimelor hepatice considerabil mai ridicat. Deşi poate părea evident, acest 
concept nu a fost validat până în prezent, iar confirmarea lui ar duce la o atitudine 
terapeutică şi o evaluare prognostică mai eficientă. 

În majoritatea cazurilor, instalarea TVP este asimptomatică, fiind de obicei 
descoperită fortuit, cu ocazia unei examinări ecografice efectuată în contextul 
monitorizării obligatorii a acestor pacienţi [1,7,8]. Durerile abdominale, hemoragia 
digestivă, instalarea unei ascite refractare sau febra, pot fi manifestări clinice de debut al 
TVP la cirotic [9,10].  

Ecografia abdominală şi examinarea în modul Doppler reprezintă o metodă non-
invazivă, repetabilă şi ieftină de detecţie a TVP [11,12], fiind mai puţin sensibilă în 
vizualizarea ariilor venoase conexe, splenică şi mezenterică superioară [13]. Pentru 
cazurile dificile sau explorarea celorlalte trunchiuri vasculare putem apela la angiografia 
de contrast CT sau RMN [1,14-16]. 

Scopul studiului nostru a fost identificarea factorilor asociaţi TVP la pacienţii 
cirotici fără hepatocarcinom, în comparaţie cu cei ce aveau şi HCC asociat. 

 
MATERIAL ȘI METODĂ 
Am inclus în studiu toţi pacienţii cirotici internaţi în perioada Ianuarie 2008 - 

Martie 2010 în Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie Elias ce aveau ca diagnostic 
de internare asociat tromboză de venă portă.  

Au fost excluse afecţiunile hematologice specifice. Scorul Child-Pugh a fost 
folosit pentru evaluarea severităţii bolii hepatice [17]. 

Tromboza de venă portă (parţială/totală) sau a ramurilor sale pre/intrahepatice a 
fost diagnosticată pe baza ecografiei abdominale Doppler şi confirmată prin examinare 
CT sau/şi RMN. 

Diagnosticul HCC a fost stabilit în conformitate cu criteriile Barcelona, utilizând 
pentru diagnostic asocierea între una/două examene imagistice diferite ce confirmă o 
leziune hipervasculară la cirotic (ecografie Doppler, CT, RMN) şi creşterea AFP la 
valori diagnostice [18]. Nici un pacient nu a avut confirmare histologică prin biopsie 
hepatică. Clasificarea şi evaluarea prognostică a HCC a fost făcută cu ajutorul scorului 
CLIP (Cancer of the Liver Italian Program) [19]. 

Am căutat asocieri specifice ale mai multor parametri comparând variabile 
morfologice, biochimice şi clinice la pacienţii cirotici cu şi fără hepatocarcinom asociat. 
Variabilele numerice şi non-numerice au fost comparate pentru cele două grupuri, 
identificându-le pe acelea care ating semnificaţia statistică, cu o probabilitate de eroare 
mai mica de 5% (p<0.05). Pentru variabilele numerice s-a folosit testul U-Mann 
Whitney, iar testul Fisher s-a utilizat pentru variabilele categorice. Pentru analiza 
statistică s-a utilizat programul SPSS 11.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Colectarea datelor şi analizarea lor s-a desfăşurat în conformitate cu principiile 
eticii şi confidenţialităţii medicale. 
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REZULTATE 
Am inclus 42 de pacienţi cu TVP, 28 cu HCC şi 14 pacienţi fără neoplasm 

hepatic asociat. Caracteristicile şi diferenţele între cele două grupuri sunt prezentate în 
Tabel 1.  

Scorul Child C a fost semnificativ mai frecvent întâlnit la grupul de pacienţi cu 
HCC, 18/28 de pacienţi (64,3%), comparativ cu 2/14 pacienţi (14,3%) în grupul fără 
HCC.  

 
Tabel 1 

Analiza comparativă între cele două grupuri de pacienţi, fără HCC şi cu HCC asociat. 
NS (nesemnificativ), pt. pts (pacient, pacienţi) 

* Infecţia virală şi consumul de alcool nu se exclud în ceea ce priveste etiologia cirozei; au 
existat pacienţi cu ambii factori implicaţi.  

Parametrul Fără HCC HCC Valoare p 
Număr de pacienţi 14 28  
Vârsta (medie, ani) 58.3 64.9 NS 
Sex 
- masculin / feminin 

 
5 / 9 

 
17 / 11 

 
NS 

Etiologie 
- virală / alcoolică* 
 
- B / B+D / C / B+C 
- alt virus decât C / C 

 
10 / 5 

(1 pt cu ambele) 
3 / 2 / 5 / 0 

5 / 5 

 
23 / 9 

(4 pts cu ambele) 
7 / 0 / 15 / 1 

7 / 16 

 
NS 

 
NS 
NS 

Scorul Child 
- A+B / C 

 
4+8 / 2 

 
2+8 / 18 

 
0.003 

Sindrom hepatorenal 2 1 NS 
Clinic 
- encefalopatie hepatică 

 
7 

 
13 

 
NS 

Biologic 
- AFP (ng/ml) 
- hemoglobina (g/dl) 
- număr leucocite (/mmc) 
- număr trombocite (/mmc) 
- INR 
- bilirubina (mg/dl) 
- ALT (U/L) 
- AST (U/L) 
- GGT (U/L) 
- Fosfataza alcalină (U/L) 
- colesterol (mg/dl) 
- amoniac seric (µmol/L) 

 
47 

10.7 
9600 

158000 
1.4 
3.1 
46 
70 
111 
168 
144 
70 

 
2480 
11.9 
7300 

128000 
1.3 
3.4 
85 
125 
371 
217 
145 
55 

 
0.006 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

0.028 
0.013 
0.013 

NS (0.09) 
NS 
NS 

Morfologic 
- ascită 
- diametrul venei porte (mm) 
- diametrul venei splenice (mm) 
- sunturi intraabdominale 
- istoric de splenectomie 
- ax lung splină (mm) 
- grosime pereti veziculă biliară (mm) 
- litiază biliară veziculară 

 
8 

16.5 
8.9 
6 
3 

156 
6 
7 

 
18 

18.3 
9.9 
17 
0 

155 
5.4 
3 

 
NS 
NS 
NS 
NS 

0.032 
NS 
NS 

0.008 
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Aşa cum era de prevăzut, valorile AFP au fost semnificativ mai mari la grupul 
cu HCC. 9/28 de pacienţi cu HCC au avut valori ale AFP > 400 ng/ml şi nici un pacient 
din grupul fără HCC nu a avut valori ale AFP > 400 ng/ml. 

Aminotransferazele serice (ALT şi AST), ca şi gammaglutamiltranspeptidaza 
(GGT) au fost semnificativ mai mari la grupul cu HCC. 

Consemnarea splenectomiei şi a litiazei biliare veziculare a fost mai puţin 
întâlnită în grupul de pacienţi cu HCC. 

Pentru grupul de pacienţi cu HCC, distribuţia morfologiei hepatice şi clasificarea 
CLIP sunt prezentate în Fig. 1.  

 

 
Nivelul ALT-lui a fost semnificativ mai mare la cei cu HCC multinodular sau 

infiltrativ, în comparaţie cu pacienţii cu HCC uninodular (99 vs. 32 U/L, p = 0.002), la 
fel, pentru valorile AST-lui (143 vs. 59 U/L, p = 0.004). 

 
DISCUȚII 
Cele două grupuri au fost similare în ceea ce priveşte vârsta, distribuţia pe sexe 

şi etiologia cirozei hepatice. Infecţia cu virus hepatitic C (VHC) a fost cea mai frecventă 
pentru ambele grupuri de pacienţi. VHC este considerat de anumiţi autori un factor de 
risc pentru apariţia trombozei de venă portă [2,6]. 

În lucrarea noastră am evidenţiat o diferenţă semnificativă între cele două 
grupuri de pacienţi în ceea ce priveşte severitatea cirozei hepatice subiacente. Astfel, 
scorul Child a fost C la 64,3% din pacienţii cu cancer de ficat în comparaţie cu doar 
14,3% din cei fără HCC. Datele din literatură sugerează că, în lipsa asocierii TVP, 
37,8% din pacienţii cu ciroză hepatică ce nu sunt monitorizaţi ecografic semestrial ating 
scorul Child C în momentul diagnosticului HCC, în comparaţie cu numai 12,5% din 
pacienţii ce sunt corect supravegheaţi ecografic [20]. Conform indicaţiilor actuale, 
apariţia HCC la cirotic este monitorizată prin screening ecografic şi dozarea AFP 
semestrial [21].  

21,4%

42,9%

35,7%

Uninodular

Multinodular

Infiltrative

10,7%

17,9%

39,3%

32,1%

CLIP 6

CLIP 5

CLIP 4

CLIP 3

Fig. 1 Aspectul morfologic al ficatului cirotic (stânga) și clasificarea CLIP (dreapta) pentru 
pacienții din grupul HCC. 
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Când se asociază TVP, 39,1% din pacienţii cu ciroză hepatică sunt încadraţi în 
clasa Child C [22].  

Astfel, în studiul nostru, severitatea cirozei hepatice a fost mai mare decât cea 
aşteptată conform datelor din literatură pentru pacienţii cu HCC, dar mai mică decât cea 
menţionată de alţi autori, pentru grupul fără HCC. Acest lucru se poate datora în parte 
unuia din aspectele care pot fi reproşate studiului de fată, şi anume a heterogenităţii 
grupului de studiu în ceea ce priveşte momentul diagnosticului HCC.  

Am găsit diferenţe semnificative între nivelul enzimelor serice: AST, ALT, GGT 
între cele două grupuri de pacienţi, iar nivelul fosfatazei alcaline (ALKP) a fost şi el 
aproape de semnificaţia statistică. S-a demonstrat anterior că nivele ridicate persistent 
ale ALT-lui sunt predictive pentru apariţia HCC în ciroza hepatică cu VHC [23]; de 
asemenea s-a demonstrat că valoarea ALT-lui crescută persistent este predictivă pentru 
apariţia HCC cu pattern multinodular [24]. Această ultimă observaţie este confirmată şi 
de studiul nostru, unde am identificat un nivel mediu al ALT-lui de trei ori mai mare la 
cei cu HCC multinodular sau infiltrativ decât la pacienţii cu HCC uninodular. 
Deasemenea trebuie menţionat că o ALKP crescută este predictivă pentru apariţia HCC 
la cei cu ciroză virală C [25]. 

Nu au existat diferenţe semnificative între grupurile HCC şi non HCC în ceea ce 
priveşte numărul de leucocite, trombocite sau ai parametrilor clasici ai coagulării. 
Aceştia din urmă nu se modifică semnificativ la pacienţii cirotici care dezvoltă TVP 
[26-28]. 

De asemenea nu au existat diferenţe privind frecvenţa encefalopatiei hepatice 
sau a ascitei la cele două grupuri. TVP poate agrava encefalopatia de la stadii 
asimptomatice la cele simptomatice [29,30], în timp ce aproximativ 42% din pacienţi 
pot dezvolta ascită consecutiv instalării TVP [1]. 

Prezenta şunturilor intraabdominale spontane a fost egal consemnată în cele 
două grupuri, acestea fiind în acelaşi timp expresia condiţiilor reologice locale ce 
predispun la apariţia trombozei [31-33]. 

Splenectomia poate fi o opţiune terapeutică la ciroticii cu hipersplenism, în 
special în cazurile cu trombocitopenie severă [34]. Pacienţii splenectomizaţi prezintă un 
risc crescut de tromboză de venă splenică şi venă portă [35,36]. Trei dintre pacienţii 
incluşi în studiu aveau un istoric de splenectomie, toţi aparţinând grupului fără HCC. 
Deşi diferenţa era statistic semnificativă, cele 3 cazuri găsite nu pot fi considerate clinic 
relevante. 

În opinia noastră, identificarea litiazei biliare veziculare ca semnificativ mai 
frecventă în grupul fără HCC este de asemenea clinic irelevantă. 

Grosimea peretelui veziculei biliare peste 8mm a fost menţionată anterior într-un 
studiu al nostru [37] ca fiind predictivă pentru apariţia TVP la cirotic, însa, în prezenta 
lucrare, grosimea medie a peretelui vezical pentru pacienţii incluşi a fost de 5,4mm. Nu 
au existat diferenţe semnificative ale acestui parametru între cele două grupuri de 
studiu. 

Aşa cum ne asteptam, nivelul AFP a fost mai mare în grupul de pacienţi cu 
HCC. S-a demonstrat anterior că nivelul AFP nu este predictiv pentru apariţia TVP la 
pacienţii cu ciroză hepatică [37,38].  

Scorul CLIP a fost destul de ridicat la pacienţii noştri, cu valori între 4 şi 6 la 
67,9% din cazuri, cu o supravieţuire mediană prezisă de 3,2 luni între 0 şi 2 ani [19]. 
Studiul de faţă nu a avut ca scop evaluarea supravieţuirii. 
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CONCLUZIE 
Severitatea cirozei hepatice subjacente şi nivelul enzimelor serice sunt 

semnificativ mai mari la pacienţii cu ciroză hepatică şi tromboză de venă portă care 
asociază HCC. 
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