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EPIDEMIOLOGY, ETIOPATHOLOGY AND DIAGNOSTIC OF HEPATOCELLULAR
CARCINOMA (ABSTRACT): Hepatocellular Carcinoma (HCC) is among the most common of solid
human malignancies, with an annual incidence of 100.000 new cases. The worldwide distribution of HCC
is not uniform, the highest rates are found in Southeast Asia and Sub-Saharian Africa. The HCC
imcidence in Romania varies between 4-10 cases to 100.000 inhabitants per year. HCC is more likely to
develop in men than in women, the sex ratio being approximately 8:1 in high-incidence areas. Chronic
hepatitis B virus and C virus have been implicated as important etiologic factors in the development of
HCC, being responsable for 80% of the cases. The most of the carcinomas are developped on the cirrhotic
liver. A number of other risk factors also are involved in HCC: diabetes mellitus, obesity, chronic
ethilism, oral contraceptives, smoking and dietary intake of aphlatoxines. HCC is usually diagnosed at a
late stage. The clinical presentation are not typical, suggesting only the basic liver pathology.
Ultrasounds, CT- scan and MRI confirm the presence of a mass in the liver. Alfa-fetoprotein (AFP), alfafetoprotein L3 fraction and des-gammacarboxiprotrombina (also known as PIVKA II test) are considered
as serological markers for HCC. The indication of screening is for the patients with liver cirrhosis or
chronic hepatitis B and/ or C virus. The level of AFP and liver ultrasounds are mandatory to be done as
screening tests to every 6 months to the risk patients.
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INTRODUCERE
Carcinomul hepatocelular (CHC) este forma dominantă de cancer hepatic primar
şi este diferită histologic şi etiologic de alte forme de cancer hepatic [1]. CHC este un
cancer uman deosebit deoarece agentul cauzal adesea este clar. Cu toate acestea, există
factori multipli etiologici care favorizează CHC. Aceşti factori variază în funcţie de
localizarea geografică, au un impact direct asupra caracteristicilor acestor pacienţi şi
influenţează cursul bolii, făcând CHC o patologie extrem de complexă, asociată cu un
prognostic prost [2]. Carcinomul hepatocelular este o cauză principală de deces prin
cancer în întreaga lume, iar incidenţa sa este de aşteptat să crească în continuare în
următorii ani. Studiile epidemiologice anterioare au scos în evidenţă variaţiile globale a
incidenţei CHC. Incidenţa este deosebit de ridicată în cea mai mare parte a Asiei de Est
şi în Africa sub-sahariană, şi mai mică, dar în creştere, în America de Nord şi cea mai
mare parte a Europei [2].
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Această variaţie pare a fi legată de etiologia complexă a CHC, cu diferiţi factori
de risc şi în primul rând infecţiile cu virusul hepatic B şi virusul hepatic C. Carcinomul
hepatocelular reprezintă 80% din tumorile hepatice maligne primare [3].
Epidemiologia va continua să joace un rol critic în informarea şi strategia de
prevenire a cancerului şi a bolilor, eventual în ghidarea şi gestionarea pe viitor.
Carcinomul hepatocelular este un domeniu de oncologie care justifică investigaţiile
suplimentare în ce priveşte epidemiologia sa. Datele obţinute vor juca un rol important
în organizarea strategiilor de prevenire a CHC şi optimizarea tratamentului în această
boală.
EPIDEMIOLOGIA
Incidenţa CHC în lume este de 4,6% din totalul cancerelor. Incidenţa în lume
variază între 2 şi 30 de cazuri/ 100000 locuitori/an, iar în România după ultimele date
este de 4-10/100000 locuitori/an [3]. Cancerul hepatic este mult mai frecvent la bărbaţi
decât la femei. Potrivit estimărilor GLOBOCAN pentru anul 2002 raportul
bărbaţi/femei a fost de 2,4, iar acest raport a fost chiar mai mare în zonele cu risc
crescut al CHC [4]. CHC este o boală complexă asociată cu factori de risc şi cofactori
[5,6]. La majoritatea pacienţilor CHC este precedat de ciroză hepatică [7] şi, deloc
surprinzător, cauzele comune de ciroză au fost identificate ca factori de risc cheie pentru
CHC. De o importanţă deosebită este infecţia cronică cu virusul hepatitei B (VHB) sau
cu virusul hepatitei C (VHC). Într-adevăr, s-a estimat că VHB este responsabil pentru
50% -80% din cazurile de CHC la nivel mondial, în timp ce 10% -25% din cazuri sunt
considerate a fi o urmare a infecţiei cu VHC [8,9]. Până în prezent, opt genotipuri a
VHB (de la A la H) au fost identificate [10]. Pacienţii cu VHB genotipul C au un risc
mai mare pentru dezvoltarea CHC, precum şi o mutaţie genetică a fost identificată la
unii dintre aceşti pacienţi, motiv care poate contribui la acest risc crescut [11,12]. VHB
şi VHC s-au dovedit a avea un efect sinergic intrahepatic şi eficienţa de multiplicare a
VHB a fost modificată prin inducerea de instabilitate genomică de către VHC [13].
Terapia antivirală care duce la supresia virală este cunoscută că în mod semnificativ
reduce riscul de CHC la pacienţii infectaţi cu VHB şi fibroză hepatică avansată [14].
Datele rezultante în urma studiilor epidemiologice au dus la concluzia că variaţiile
globale a incidenţei CHC reflectă în mare măsură diferenţele geografice în prevalenţa
factorilor de risc diferiţi pentru această boală [15,16]. Un alt potenţial contribuitor la
incidenţa ridicată a CHC în Asia şi Africa sub-sahariană este expunerea prin alimentaţie
la aflatoxină [17], care este produsă de o ciuperca din genul Aspergillus şi este un
contaminant comun de alimente, cum ar fi alunele, cerealele, legumele şi porumbul [5].
În ţările în care infecţia cu VHB nu este endemică, VHC şi ciroză alcoolică sunt în
general considerate a fi cei mai importanţi factori de risc pentru CHC [16]. Atât diabetul
cât şi obezitatea sunt implicate în dezvoltarea de steatohepatită nealcoolică care se crede
că duce la CHC prin progresia cirozei [5,18]. Creşterea continuă a diabetului şi
obezităţii la nivel mondial poate conduce în viitor la creşterea incidenţei CHC, în
special în ţările dezvoltate, ţările în care, până în prezent, impactul epidemiologic al
obezităţii a fost cel mai marcat [19]. În ultimii ani, o serie de studii epidemiologice a
CHC au subliniat modul în care ratele de incidenţă se pot schimba peste timp, de
exemplu, analiza datelor din registrele SEER au demonstrat că ratele de incidenţă a
CHC s-au triplat în SUA între 1975 şi 2005 [20]. Această creştere a incidenţei CHC a
fost deosebit de notabilă la hispanici, negri şi bărbaţii albi de vârstă mijlocie şi poate fi
parţial atribuită unei epidemii de hepatită virală C ce a avut loc în SUA în 1960 [20,21].
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Se crede că ratele de creştere a obezităţii şi a diabetului zaharat au contribuit la creşterea
incidenţei CHC în ultimele decenii în Canada, SUA şi unele părţi ale Europei [22,23].
Deşi în majoritatea ţărilor s-a introdus vaccinarea obligatorie anti-VHB, impactul
complet al unor astfel de programe privind incidenţa CHC este puţin probabil să fie
simţit pentru cel puţin două decenii, deoarece rămâne prevalenţa mare a infecţiei
cronice cu VHB în multe regiuni în curs de dezvoltare şi perioada dintre infecţia cu
VHB şi dezvoltarea CHC este lungă [24]. În unele ţări în curs de dezvoltare,
constrângerile economice au împiedicat introducerea programelor de vaccinare şi ca
consecinţă a crescut mult impactul asupra incidenţei VHB şi CHC [25]. Deşi este dificil
de prezis cu exactitate viitoarele schimbări în domeniul epidemiologiei bolilor, unii
experţi au sugerat că incidenţa globală a CHC va continua să crească în următorii câţiva
ani până când se va ajunge la un platou în 2015-2020 [7]. Au fost prezise scăderi
ulterioare în ratele CHC şi ele rezultă, cel puţin parţial, dintr-un control mai eficient şi
îmbunătăţit al VHB şi VHC [26]. Cu toate acestea, deşi contribuţiile VHB şi VHC
diminuă, factorii de risc cum sunt diabetul zaharat şi obezitatea pot deveni din ce în ce
mai importanţi în etiologia CHC. O trecere în revistă a literaturii de specialitate
publicate relevă o variaţie marcată la nivel mondial a incidenţei şi profilurilor factorilor
de risc pentru CHC. În paralel, programele de educaţie pentru sănătate pot avea
potenţialul de a diminua creşterea şi impactul diabetului zaharat, obezitaţii, şi
steatohepatitei nealcoolice, care devin factori de risc din ce în ce mai importanţi în
CHC. Datele epidemiologice curente sunt fragmentate şi provin din studii efectuate în
momente diferite, folosind diferite metodologii, şi cu diverse populaţii de pacienţi. În
viitor este necesară o abordare unitară la nivel mondial privind studiul epidemiologic al
CHC, folosind metode standardizate de colectare şi analiză a datelor şi reglementată de
către echipe multidisciplinare. Să sperăm că astfel de studii la nivel mondial vor
continua şi vor îmbogăţi cunoştinţele noastre despre această boală complexă, iar
rezultatele furnizate vor îmbunătăţi tratamentul CHC pentru pacienţii din întreaga lume.
ETIOLOGIA
Ficatul este un organ care se deosebeşte de alte organe prin procesele sale
biochimice, prin particularităţile hemodinamice şi mai ales prin posibilităţile sale de
regenerare. Având în vedere că incidenţa globală a CHC este în creştere, iar
prognosticul rămâne rezervat, este important să se dezvolte modalităţi eficiente de
diagnostic şi tratament bazate pe cercetări biologice a hepatocarcinogenezei [16,27].
Carcinogeneza CHC este un proces complex, care poate implica diverse modificări
moleculare, precum şi modificări genetice, ce duc în cele din urmă la transformarea
maligna a nodulilor de regenerare şi progresia bolii [28-30]. Aici vom analiza
principalele mecanisme capabile să se implice în hepatocarcinogeneză şi vom discuta
modul în care aceste mecanisme cancerigene diferă în funcţie de diverşi factori
etiologici. Procesul oncogen este similar dezvoltării altor cancere, caracterizându-se
prin apariţia unor modificări genice multiple induse de un iniţiator, urmată de un proces
de proliferare şi progresie indus de un promotor. Un grup de cercetători sud-coreeni
analizând modificările cromozomiale în CHC prin efectuarea unui genotip la nivel
naţional au constatat că locusul 8q21.2 adăposteşte gena E2F5 care a fost amplificată
periodic în CHC [31]. E2F5 este un membru al familiei E2F, factor de transcriere care
se leagă de promotorii genelor ţintă implicate în controlul ciclului celular şi în
consecinţă reglementează expresia acestor gene ţintă [32]. Familia E2F joacă un rol
central în creşterea şi proliferarea celulelor prin reglementarea genelor implicate în
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progresia ciclului celular [33]. Prin urmare, este posibil ca membrii de familie E2F să
se implice în oncogeneză. Membrii de familie E2F sunt împărţiţi în două subclase:
activatori (E2F1-E2F3) şi represori (E2F4-E2F8). Excesul de activatori E2F a fost
raportat ca factor ce induce proliferarea necontrolată a celulelor în diverse cancere
umane, cum ar fi cancerul de sân, ovarian, pulmonar, gastro-intestinal [32]. Deşi
represorii E2F sunt de aşteptat să se comporte ca supresoare tumorale, o parte
substanţială de dovezi indică posibilitatea ca unii represori E2F pot avea efecte
oncogene în cancerogeneză [32]. Excesul de E2F5 poate induce o progresie
necontrolabilă a ciclului celular în celulele hepatice şi în cele din urmă să contribuie la
transformarea lor în celule maligne prin interacţiunea cu alţi factori cancerigeni [31].
În 80-90% din cazuri CHC se dezvoltă pe un ficat cirotic indiferent de etiologia
cirozei. Ciroza este asociată cu o creştere a ţesutului fibros şi o distrugere a celulelor
hepatice, care duce la dezvoltarea nodulilor tumorali [34]. Deoarece ciroza hepatică
poate avea un impact semnificativ asupra rezervelor hepatice şi este adesea o parte
integrantă a morbidităţii şi mortalităţii asociate cu CHC, prezenţa şi severitatea cirozei
trebuie să fie definită la toţi pacienţii, cu scopul de a evalua prognosticul şi a recomanda
tratamentul adecvat. Mecanismele carcinogenezei la nivelul ficatului cirotic nu se
cunosc, dar cel mai probabil par legate de regenerarea hepatocitelor şi de proliferarea
celulară accentuată, care poate promova carcinogeneza produsă de factorii mutageni. Ar
putea interveni şi o activitate mai redusă a enzimelor responsabile de repararea ADNului [3]. Un grup de autori chinezi demonstrează că polimorfizmele genei STAT1 sunt
asociate cu o sensibilitate crescută a CHC [35]. Atât ciroza posthepatită virală cât şi
virusurile în sine (virusul hepatic B –VHB, virusul hepatic C – VHC) sunt factori de
risc pentru CHC. Principalul factor de risc pentru dezvoltarea CHC este ciroza, cauzele
majore a căreia sunt infecţia cu VHB si VHC. Într-adevăr, există dovezi care să arate că
50% din toate cazurile de la nivel mondial a CHC sunt asociate cu infecţia VHB şi încă
25%, asociate cu VHC [36]. Infecţia cronică cu VHC este un factor de risc bine
cunoscut pentru apariţia CHC [37]. CHC legat de VHC se găseşte aproape exclusiv la
pacienţii cu ciroză [38]. Potenţialul carcinogenic al VHC este de 2,7 ori mai mare decât
al VHB. VHC aparţine genului Hepacivirus al familiei Flaviviridae [30]. Spre deosebire
de VHB, VHC este un virus ARN care nu se integrează în genomul celulei gazdă. VHC
cauzează CHC prin diferite mecanisme indirecte. Proteina core a VHC intră în celula
gazdă, se localizează la nivelul exterior al membranei mitocondriale, precum şi la
nivelul reticulului endoplasmatic şi declanşează procesul oxidativ. Acest lucru duce la
activarea unor căi de semnalizare-cheie care stimulează apariţia de citokine şi inflamaţie
ulterioară ce provoacă modificări în căile apoptotice, şi duc la formarea tumorilor [29].
Proteinele nestructurale ale VHC, NS3 şi NS5A sunt, de asemenea, capabile să
acţioneze ca mediatori-cheie pentru a induce stresul oxidativ şi inflamaţia [29].
Infecţia cu VHB este considerată un factor etiopatogenetic în apariţia CHC chiar
şi înaintea apariţiei cirozei [39]. Infecţia cronică cu VHB este factorul de risc principal
pentru dezvoltarea ulterioară a CHC la nivel mondial [40]. VHB este un virus ADN
dublu catenar aparţinând familiei Hepadnaviridae. Infecţia cu acest virus poate provoca
CHC atât pe cale directă cât şi indirectă. În primul rând, infecţia cu VHB cauzează un
prejudiciu de necroză şi inflamaţie cronică important hepatocitelor, cu proliferarea
ulterioară a lor, fibroză, şi ciroză. Regenerarea continuă în ciroză duce la creşterea
celulelor hepatice afectate şi acumularea de mutaţii în genomul gazdă, care poate duce
la modificări genetice, rearanjamente cromozomiale, activarea oncogenelor, şi
inactivarea genelor supresoare tumorale [38]. Cu toate acestea, VHB poate provoca, de
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asemenea CHC în absenţa cirozei [28]. VHB este capabil să integreze ADN-ul său în
celula gazdă şi astfel poate acţiona ca un agent mutagen, provocând rearanjarea
secundară cromozomială şi creşterea instabilităţii genomice [30]. Un număr de variabile
ale gazdei şi caracteristicile specifice virale ale infecţiei cronice cu VHB sunt factori
cunoscuţi ce pot influenţa riscul de apariţie a CHC. Aceştea includ antigenul-e a VHB
(AgHBe), prezenţa de boli hepatice cronice necrotico-inflamatorii (în special ciroza),
genul şi vârstă, precum şi încărcătura virală, genotipul şi, eventual, subgenotipul
virusului. Disponibilitatea de tehnici de laborator ce au apărut în ultimii ani şi care
cuantifică cu exactitate numărul de particule a VHB în serul persoanelor infectate a
oferit oportunitatea de a evalua pe deplin rolul încărcăturii virale în patogeneza CHC.
Studii pe termen lung efectuate la purtătorii de VHB în Taiwan, China şi Japonia au
arătat că încărcătura virală mare se corelează cu un risc crescut de transformare malignă
[41-44]. Acest risc este influenţat de o serie de variabile, inclusiv statusul AgHBe [45],
genotipul [46], sexul masculin şi, eventual, de vârstă [47]. VHB este compus din 8
genotipuri (de la A la H), fiecare diferă de celelalte printr-o diversitate nucleotidică
totală de cel puţin 8% [48,49]. Subgenotipurile diferă între ele printr-o diversitate
nucleotidică totală de cel puţin 4% [50,51] şi au fost descrise pentru 6 din genotipurilor
VHB. Genotipurile au distribuţie geografică diferită [50], şi se dovedesc a fi un
instrument nepreţuit în urmărirea evoluţiei moleculare şi răspândirea VHB [52,53]. În
regiunile în care infecţia cu VHB este endemică şi VHB induce CHC au apărut probe
recente care arată că există diferite riscuri de dezvoltare a tumorii în funcţie de genotipul
viral [54,55]. Riscul relativ pentru dezvoltarea CHC la pacienţii cu VHB genotipul A
este cu 4,5 ori mai mare comparativ cu alte genotipuri.
Infecţia cronică cu HIV nu provoacă CHC la om [56]. HIV-ul se transmite în
moduri similare cu VHB şi VHC şi co-infecţia între HIV şi VHB sau VHC este
frecventă în practica clinică [57]. De la introducerea terapiei antiretrovirale foarte
active (HAART) pentru HIV / SIDA, un numărul tot mai mare de pacienţi infectaţi
concomitent cu HIV şi VHB sau VHC au fost raportaţi drept cauză de dezvoltare a CHC
[58-61]. O explicaţie plauzibilă pentru această observaţie este că a crescut considerabil
supravieţuirea la pacienţi trataţi cu HAART şi a permis suficient timp pentru virusurile
hepatitei B şi C de a induce şidezvolta CHC [61]. O altă posibilă explicaţie este că
deficitul imunitar cauzat de infecţia cu HIV duce la o încărcătură virală mai mare a
VHB şi prin urmare creşte riscul de transformare maligna a hepatocitelor.
Hemocromatoza ereditară – o afecţiune genetică autosomal recisivă,
caracterizată prin absorbţia de fier în exces – este asociată cu un risc de apariţie a CHC
de peste 200 ori mai mare comparativ cu populaţia generală [3,62]. Boala apare mai
frecvent la vârsta cuprinsă între 35-60 de ani, predominând la bărbaţi. Manifestările
clinice alcătuiesc triada clasică: pigmentaţia pielii, diabet zaharat şi ciroză hepatică.
Hipertrofia ficatului este considerată ca simptomul cel mai constant al bolii [63].
Mecanismele prin care excesul de fier induce transformarea malignă a hepatocitelor nu
au fost încă pe deplin caracterizate. Mecanismul cel mai important pare a fi generarea
de forme reactive de oxigen şi stresul oxidativ, ceea ce duce la peroxidarea lipidica a
acizilor graşi nesaturaţi în membranele celulelor şi organitelor [64]. Incidenţa CHC la
pacienţii cu ciroză autoimună sau secundară bolii Wilson este mai redusă faţă de
cauzele de ciroză menţionate mai sus.
Pe lângă factorii etiologici menţionaţi mai sus în etiologia CHC sunt incriminaţi
şi diabetul zaharat, obezitatea, consumul cronic de alcool, anticoncepţionalele orale,
fumatul, aflatoxinele alimentare. Diabetul zaharat, pe lângă creşterea prevalenţei bolilor
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hepatice cronice, s-a demonstrat a fi un factor de risc independent pentru dezvoltarea
CHC. O metaanaliză a 13 studii de caz-control a arătat că subiecţii cu diabet zaharat au
un risc dublu de dezvoltare a CHC [65]. O meta-analiză a studiilor de cohortă care a
evaluat asocierea între indivizii supraponderali sau obezi şi cancerul hepatic publicată în
2007, a clarificat riscul de dezvoltare a CHC. Pacienţii supraponderali au avut o creştere
de 17% a riscului de a dezvolta CHC, în timp ce pacienţii obezi au avut o creştere de
89% a riscului [66]. Mecanismul prin care consumul de alcool creşte riscul de CHC este
în primul rând prin dezvoltarea de ciroză. Riscul pare să fie proporţional cu cantitatea de
alcool consumată. Un studiu prospectiv caz-control din Japonia a observat că
consumatorii de alcool (> 600 l de alcool în timpul vieţii) au avut o creştere de cinci ori
mai mare a riscului de CHC în comparaţie cu non-bautorii sau cei care au consumat <
600 l de alcool [67]. Înainte de utilizarea pe scară largă a contraceptivelor orale,
tumorile benigne hepatice la femeile tinere au fost rareori observate. Deoarece tumorile
benigne se pot transforma în hepatocarcinom se explică riscul crescut de CHC la
femeile care utilizează anticoncepţionale orale mai mult de 10 ani. Riscul malignizării
adenoamelor hepatice este de 10%, motiv pentru care aceste leziuni sunt considerate
premaligne şi trebuie sancţionate terapeutic atunci când sunt diagnosticate [3].
În ceea ce priveşte alte expuneri, cafeaua şi un nivel ridicat al consumului de
legume poate avea un rol protector împotriva apariţiei CHC. Una dintre ipotezele ce
susţine rolul protector al cafelei în CHC arată că aportul de cafea scade nivelurile serice
ale γ-glutamil transferaza (GGT), care la rândul său este asociată cu o incidenţă mai
mică a CHC [68]. În ce priveşte repartiţia pe sexe CHC este, după diferite statistici, de
3-8 ori mai frecvent la bărbaţi decât la femei. CHC pe ficatul noncirotic este rar şi în cea
mai mare parte apare ca urmare a infecţiei cu VHB, descris mai devreme. Cu toate
acestea, CHC pe ficatul noncirotic poate apărea, ca rezultat al contaminării produselor
alimentare cu aflatoxină B1 [69]. Aflatoxina B1 este o micotoxină produsă de ciuperca
Aspergillus care creşte uşor pe produsele alimentare atunci când sunt depozitate în
condiţii necorespunzătoare. Atunci când sunt ingerate, se metabolizează în AFB1-exo-8
,9-epoxid, care se leagă de ADN-ul hepatocitului pentru a provoca daune, inclusiv
producerea de mutaţii ale genei supresoare tumorale p53. Într-adevăr, această mutaţie a
fost raportată la 50% din pacienţii cu CHC din sudul Africii, în cazul în care aflatoxina
B1 a fost factorul de risc cunoscut pentru dezvoltarea CHC [70].
Procesul oncogen a fost studiat pe modele animale şi este similar dezvoltării
altor cancere, caracterizându-se prin apariţia unor modificări genice multiple induse de
un iniţiator, urmată de un proces de proliferare şi progresie indus de un promotor. În
ultimul timp sunt foarte mult studiate o categorie specială de celule, recent identificate,
numite “celule ovale”, care, după unele păreri, sunt cele din care se dezvoltă
carcinoamele hepatocelulare. Cercetările asupra acestui subiect sunt încă în curs [3].
DIAGNOSTICUL
Diagnosticul cancerului hepatic primar a întâmpinat tot timpul dificultăţi
serioase. Pe un studiu efectuat de Gustafson F. în 1937 se menţionează că diagnosticul
înainte de moarte a fost pus doar la 11% din cazuri. Un alt studiu mai recent publicat de
Greene L. în 1961 a arătat că diagnosticul a fost stabilit în decursul vieţii la 30% din
cazuri. Dificultatea stabilirii diagnosticului apare datorită faptului, că manifestările
clinice de multe ori sunt atribuite patologiei de bază, pe fondalul căreia se dezvoltă
cancerul.
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Simptomatologia în CHC depinde pe de o parte de stadiul tumorii şi pe de altă
parte de starea funcţională a parenchimului hepatic non-tumoral. În stadiile incipiente
simptomatologia clinică este de multe ori săracă şi nespecifică [71].
Acuzele prezentate de bolnavi sunt diferite atât ca aspect cât şi ca intensitate.
Inapetenţa constituie un simptom precoce însă deseori el rămâne neobservat de bolnav.
Scăderea ponderală se întâlneşte de două ori mai frecvent la bolnavii cu CHC decât la
cei cu ciroză. Odată cu progresarea procesului patologic apare astenia fizică, pielea
uscată, obrajii subţiri. Durerea abdominală este un simptom specific pentru cancerul
hepatocelular şi se datorează extinderii capsulei Glisson. Uneori durerile pot apărea sub
formă de criză, iar ulterior pot căpăta un caracter permanent. Odată cu avansarea bolii
simptomatologia devine mai bogată: starea generală se alterează evident, apare ascita,
edeme periferice şi semne de insuficienţă hepatică. La unii pacienţi CHC poate avea un
debut acut manifestându-se clinic prin tabloul unui abdomen acut şi al unei hemoragii
interne. Această formă clinică apare la 10-15% din cazurile de CHC şi se explică prin
ruperea spontană a tumorii atunci când are expresie pe suprafaţa ficatului. Într-un număr
rar de cazuri debutul poate fi cu icter sclero-tegumentar sau cu febră datorită necrozei
tumorale. La examenul clinic se constată hepatomegalie sau tumoră palpabilă în
hipocondrul drept. La pacienţii cu patologie hepatică preexistentă, diagnosticul clinic
poate fi întârziat datorită simptomelor comune şi nespecifice. Pe de altă parte agravarea
tabloului clinic la un pacient cirotic ridică suspiciunea de malignizare.
În cazul suspiciunii de tumoră hepatică malignă primitivă, este necesară
evaluarea stării generale a pacientului, specificarea tarelor asociate, definirea
caracteristicilor tumorale, evaluarea volumului şi stării funcţionale a parenchimului
hepatic non-tumoral, căutarea şi caracterizarea eventualelor metastaze [3,71]. Analizele
de laborator evidenţiază grade diferite de anemie, VSH crescut, scăderea timpului de
protrombină, creşterea fosfatazei alcaline şi 5-nucleotidazei.
Aproximativ 500 de milioane de oameni sunt infectaţi cu virusul hepatitei B sau
C la nivel mondial. În plus, numărul de pacienţi cu steatoză hepatică non-alcoolică a
crescut recent şi poate progresa spre ciroză şi CHC. Aceste boli cronice hepatice sunt
principalele cauze de morbiditate şi mortalitate, precum şi identificarea non-invazivă de
biomarkeri în aceste patologii este importantă pentru diagnosticarea timpurie a CHC
[72]. Progresele recente în proteomică ar putea fi folosite pentru a optimiza aplicarea
clinică a biomarkerilor. Diagnosticarea precoce a CHC şi evaluarea stadiului de fibroză
hepatică pot contribui la intervenţii terapeutice mai eficiente şi o îmbunătăţire a
prognosticului. Mai mult, progresele tehnicilor de proteomică contribuie nu numai la
descoperirea unor biomarkeri utili din punct de vedere clinic, dar şi pentru clarificarea
mecanismelor moleculare ale patogenezei bolii prin analiza fluidelor corpului folosind,
cum ar fi serul, probe de ţesut şi culturi de celule. Markerii tumorali sunt compuşi
chimici macromoleculari secretaţi în sânge de către tumorile maligne. Există o corelaţie
directă între nivelul concentraţiei markerului şi afectarea organismului de un proces
malign. Valoarea diagnostică a markerului depinde de două condiţii:
- markerul trebuie să fie secretat în sânge într-o cantitate suficientă pentru a putea
fi identificat;
- trebuie să fie specific pentru tumora primară care îl secretă.
Alfa-fetoproteina (AFP), AFP fracţiune L3 (AFP-L3) şi des-gammacarboxiprotrombină (DCP, de asemenea, cunoscut şi sub numele de testul Pivka-II) sunt
utilizaţi pe scară largă în clinică ca markeri tumorali serici a CHC.
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Cu toate acestea, sensibilitatea AFP sau DCP pentru detectarea în stadii
incipiente a CHC este de doar 30-60% [73-75]. Deşi determinarea combinată a AFP şi
DCP poate îmbunătăţi performanţa de diagnostic, precizia de diagnosticare este încă
scăzută pentru leziunile hepatocarcinomului mai mici de 2 cm. Prin urmare, dezvoltarea
unei metode de diagnostic mai sensibilă în stadiile incipiente a CHC este necesară
pentru a îmbunătăţi rezultatele tratamentului [76-78]. Proteomica este termenul folosit
pentru analiză exhaustivă a structurii proteinelor şi funcţia lor într-un organ sau ţesut.
Nivelurile de gene expresive şi producerea de proteine nu sunt în mod constant
proporţionale, iar activitatea proteinelor este frecvent reglementată prin modificări
posttranslaţionale, cum ar fi fosforilarea [79,80]. AFP cu valori peste 400 ng/ml
stabileşte cu certitudine diagnosticul de CHC dar din păcate este prezentă doar la o 1/3
din pacienţi, indiferent de dimensiunea nodulului tumoral. Valorile AFP cuprinse între
10 şi 400 ng/ml ridică suspiciunea de CHC şi obligă la investigaţii suplimentare
imagistice şi histopatologice [81]. Testul PIVKA II este un alt marker serologic al CHC.
Pozitivarea testului depinde de dimensiunea tumorii, valoarea lui fiind superioară la
dimensiuni tumorale peste 5 cm. Testul are o specificitate de 100% dar o sensibilitate
mult mai mică [3].
Imagistica de cercetare avansată a ficatului este axată pe extinderea gamei de
opţiuni de la explorări anatomice - ecografie şi CT - la tehnici care se concentrează pe
proprietăţile fiziologice ale ţesuturilor - RM, spectroscopia, IRM cu substanţe de
contrast speciale, tomografie cu emisie de pozitroni (PET) [82,83]. Ecografia este o
tehnică fundamentală pentru explorarea ficatului, arborelui biliar şi vezicii biliare.
Avantajele sale sunt viteza şi simplitatea. Dezavantajele sale, care includ oarecum
rezoluţia limitată pentru leziunile hepatice mici şi limitarea specificităţii ultrasunetelor
convenţionale pot fi depăşite prin utilizarea de ultrasunete după administrarea diverselor
substanţe de contrast. Ecografia este o tehnica de bază pentru procedurile ghidate, cum
ar fi biopsia şi ablaţia. Explorările imagistice în CHC încep de regulă cu ecografia cu
sistem Doppler-color. Diagnosticul ecografic al CHC constă în evidenţierea unei/unor
formaţiuni solide hepatice bine vascularizate şi în majoritatea cazurilor a semnelor de
ciroză hepatică (Fig 1).

A

B
Fig. 1 Aspectul unui hepatocarcinom situat în segmentele VI-VII la ecografia standard (A) şi la
ecografia cu sistem Doppler (B).

Aspectul ecografic al CHC nu este tipic şi poate avea aspect hipoecogen,
izoecogen sau hiperecogen [84]. Tumorile necrotice sunt de regulă hiperecogene (Fig 2)
[85,86].
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Pentru imagistica ficatului sunt utilizate traductoare de 3-5 MHz. Traductoarele
cu o frecvenţă mai mare pot fi utilizate atunci când acestea sunt aplicate direct pe ficat,
în sala de operaţie. Decelarea trombozei portale este extrem de sugestivă pentru CHC
(Fig 3).
Actualmente examinarea ecografică a fost ameliorată prin utilizarea armonicilor
şi a substanţelor de contrast ecografic (Levovist, Sonovue). Prin administrarea
substanţelor de contrast este posibilă o mai bună vizualizare a pattern-ului vascular
tumoral [87,88]. Ecografia intraoperatorie a devenit obligatorie pentru caracterizarea
tumorilor şi stabilirea raporturilor cu elementele vasculo-biliare importante şi pentru
orientarea rezecţiilor hepatice.

Fig.2 Aspectul ecografic al unui CHC
termonecrozat.

Fig. 3 Tromboza venei porte la un pacient cu
CHC multicentric.

Tomografia computerizată (CT) rămâne indicaţia de rutină la bolnavii la care
ecografia evidenţiază tumori hepatice. CT hepatică evaluează întregul ficat în mod egal
şi, spre deosebire de ecografie, nu este împiedicată de coaste sau de gaz. În plus, faţă de
ecografie, CT oferă o evaluare sistemică a metastazelor extrahepatice [89]. Examenul
trebuie efectuat neapărat cu substanţă de contrast pentru detecţia tumorilor mici. CT
spirală permite obţinerea unor imagini de calitate mai bună cu posibilitatea
reconstrucţiei tridimensionale a ficatului şi precizează localizarea spaţială a tumorii,
precum şi raporturile tumorii cu vasele hepatice. CT evaluează sistematic parenchimul
hepatic, venele suprahepatice, sistemul portal şi arterele hepatice, în cazul în care se
face o examinare multifazică (Fig. 4) [90-92].
Evaluarea volumetrică a tumorii, precum şi a parenchimului hepatic restant, face
posibilă decizia de practicare sau nu a rezecţiei hepatice [93]. Volumetria hepatică
presupune colaborarea cu un serviciu radiologic extrem de competent. CT a înlocuit în
mare măsură tehnicile invazive de explorare a ficatului, cum ar fi portografia şi
angiografia, pentru diagnosticul şi evaluarea CHC [94]. CT poate efectua diagnosticul
diferenţial între CHC şi chisturile sau hemangioamele hepatice, cele mai frecvente
leziuni accidentale [95]. CT are o oarecare lipsă de specificitate în a distinge CHC faţă
de tumorile metastatice, hiperplazia nodulară şi adenoamele hepatice. CT este, de
asemenea, utilă pentru evaluarea CHC după terapii locale, cum ar fi procedurile de
rezecţie, ablaţie sau chemoembolizare (Fig 5).

14

Articole de sinteză

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341]

Un obiectiv de lungă durată pentru cei mai mulţi cercetători în domeniul cirozei
a fost acela de a dezvolta o metodă imagistică simpla, neinvazivă care să poată
cuantifica modificările din fluxul de sânge arterial şi portal la nivelul ficatului cirotic.
Schimbările microcirculaţiei în ciroza hepatică influenţează progresia bolii.

Fig. 4 Aspectul CT al unui hepatocarcinom multicentric
la o examinare multifazică.

A

B
Fig. 5 Imaginea CT a unui cancer hepatocelular situat la nivelul lobului hepatic drept
înainte (A) şi după (B) chemoembolizare.

Dezvoltarea CHC este în legătură strânsă cu formarea de noi vase arteriale. Când
nodulii cirotici evoluează spre un grad înalt de displazie şi în cele din urmă se
transformă în CHC creşte semnificativ numărul de vase arteriale de neoformaţie. Prin
urmare,este necesară o tehnica imagistica care să poată cuantifica perfuzia atât în
ţesuturile normale cât şi în cele patologice [96].
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Există diferite metode de determinare a microcirculaţiei hepatice în practica
clinică [97,98]. Dintre aceste tehnici de medicină nucleară, tomografie cu emisie de
pozitroni şi tomografia cu emisie de fotoni, au cea mai lungă istorie şi sunt considerate
ca standarde de aur pentru determinarea fluxului de sânge [96].
Tomografia cu emisie de pozitroni este o tehnică imagistică sigură şi precisă de
măsurare a microcirculaţiei hepatice. În plus, aceasta oferă informaţii cantitative despre
angiogeneza tumorală de la nivelul parenchimului hepatic în ciroza hepatică cu şi fără
CHC.
Rezonanţa magnetică (RM) foloseşte capacitatea radiofrecvenţei, în prezenţa
unui câmp magnetic puternic, de a perturba protonii din apă sau din lanţurile acizilor
graşi şi de a le induce să producă un semnal de radiofrecvenţă care poate fi înregistrat de
către bobinele receptor. RM nu implică radiaţii ionizante şi este mult mai puternică
decât CT în caracterizarea ţesuturilor şi tumorilor. RM foloseşte mai multe tipuri de
imagini pentru a caracteriza ţesuturile şi tumorile [99]. CHC bine diferenţiat, de regulă
apare ca o masă tumorală care are intensitatea semnalului mai mare decât ficatul
datorită conţinutului de minerale [100]. Folosirea imagisticii prin rezonanţă magnetică
este, de asemenea, limitată în cuantificarea fluxului de sânge, deoarece consolidarea
semnalului de la RM nu arată o corelaţie liniară cu concentraţia substanţei de contrast.
Rezonanţa magnetică se consideră a fi metoda de elecţie pentru diferenţierea CHC de
leziunile benigne.
La pacientul cirotic diagnosticul diferenţial al CHC trebuie făcut şi cu nodulii de
regenerare.
Arteriografia este utilă punând în evidenţă o vascularizaţie crescută şi anarhică a
tumorii, dar este rar folosită deoarece este o metodă invazivă. În Japonia, angiografia
CT (CTA) a devenit standardul de aur pentru diagnosticul tumorilor hepatice [101,102].
CTA / CTAP au făcut posibilă diagnosticarea precoce a CHC şi mai ales detectarea
CHC microscopic care este dificil de detectat la CT convenţională.
Rezultatele furnizate de aceste explorări sunt importante pentru stabilirea şi
selecţie metodelor de tratament la pacienţii cu CHC [103].
O varietate de agenţi din medicina nucleară sunt utilizaţi pentru explorarea
ficatului. Deşi nu există un produs standard special pentru detectarea CHC, explorarea
PET standard cu 18F-fluorodeoxyglucosă (18F-FDG) poate detecta CHC în proporţie
40-50% [104]. Motivul pentru această sensibilitate scăzută se datorează absorbţiei
crescute a 18F-FDG în ficatul normal şi posibilitatea de a ascunde leziunile hepatice
mici. În multe cazuri 18F-FDG poate arăta metastaze extrahepatice a CHC sau activitate
reziduală după terapie intervenţională [105].
Utilitatea puncţiei-biopsie hepatice rămâne controversată. Indicaţiile ei sunt
pentru diagnosticul diferenţial cu tumorile benigne când alte metode diagnostice sunt
neconcludente, pentru diagnostic histologic la cancerele inoperabile, în vederea
instituirii tratamentului oncologic.
Laparoscopia diagnostică este o metodă care are indicaţii tot mai extinse în
prezent. Explorarea laparoscopică este completată de ecografie intraoperatorie, se poate
recolta la vedere un fragment pentru biopsie atât din tumoră cât şi din ficatul nontumoral pentru aprecierea gradului de suferinţă hepatică.
Screening-ul pentru carcinomul hepatocelular este indicat la toţi pacienţii cu
ciroză sau cu hepatite virale cronice cu virus B şi/sau C. Screening-ul trebuie să fie nu
numai util în depistarea precoce a bolii, dar trebuie să fie şi cât mai puţin costisitor.
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Actualmente se recomandă folosirea pentru screening a ecografiei, care se
efectuează la persoanele cu risc la 3-4 luni şi dozarea AFP la 6 luni [106]. În acest fel în
Japonia CHC se depistează precoce (stadiul I-II) la circa 97% dintre pacienţi.
CONCLUZII
Hepatocarcinomul este cea mai frecventă tumoră hepatică primitivă. Incidenţa sa
la nivel mondial este în continuă creştere. Răspândirea geografică a CHC este
neuniformă, predominând în Asia de Est şi Africa sub-sahariană. Etiologia CHC este în
strânsă legătură cu virusurile hepatitei B şi C. În peste 90% din cazuri CHC se dezvoltă
pe ciroză hepatică. Tabloul clinic al cancerului hepatocelular de cele mai multe ori este
nespecific şi mascat de boala pe care s-a grefat cancerul. Alfa-fetoproteina şi desgamma-carboxiprotrombină sunt markerii tumorali serici care au specificitate pentru
CHC. Ecografia, CT şi RM sunt pilonii de bază în imagistica CHC. Ultrasonografia
Doppler şi cu substanţă de contrast este utilă pentru detectarea CHC şi intervenţiile ecoghidate. CT-ul oferă o evaluare sistemică pentru boala metastatică şi este utilă pentru
evaluarea răspunsului tumoral la terapie. RM furnizează cele mai multe informaţii
despre caracteristicele tumorii în general şi este cea mai utilă în diagnosticul diferenţial.
Deşi incidenţa CHC continuă să crească, se estimează că în următorii ani programele de
vaccinare vor reduce rata de CHC legată de VHB şi că măsurile luate de către direcţiile
de sănătate publică vor face acelaşi lucru în privinţa CHC legat de VHC.
1.
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6.
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