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Hepatocarcinomul (HCC) este tumora hepatică primitivă malignă care se dezvoltă predominant în contextul
bolii hepatice cronice, în special în contextul cirozei hepatice. HCC este o tumoră hepatică cu o incidenţă crescută în lume reprezentând a 5-a cauză de cancer şi a
doua cauză de deces prin cancer pe glob (1).
Riscul de HCC la pacienţii cu hepatopatii virale B şi C
este bine cunoscut, pe când date epidemiologice referitoare la incidenţa HCC în contextul steatohepatitei nonalcoolice (NASH), a cirozei hepatice din contextul acestei
patologii sunt puţine.
Studiile efectuate în ultimii ani au arătat o reducere a
incidenţei HCC în contextul infecţiei cu virusuri hepatice
C şi B ca urmare a terapiilor eficiente, per global se constată totuşi o creştere a incidenţei HCC chiar şi în ţările
dezvoltate unde şi incidenţa NASH este crescută. Astfel
steatohepatita nonalcoolică este în prezent una din principalele afecţiuni care în evoluţie se poate complica cu
HCC (2-4).
În studiul lui Younossi şi colab., în care peste 150.000
de candidaţi la transplant hepatic au fost evaluaţi, se
constată o creştere a a incidenţei HCC de la 6,4% în
2006 la 23% în 2016, precum şi o schimbare a etiologiei cu o creştere a incidenţei HCC în contextul NASH de la
2,1% la 16,2% (5).

Riscul de HCC la pacienţii cu NASH
Riscul de HCC la pacienţii cu NASH se datorează
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nismul cu creşterea rezistenţei la insulină, excesul de fier
în ficat precum şi vârsta peste 50 de ani şi sexul masculin(6)
Obezitatea este un factor de risc important pentru
apariţia HCC la pacienţii cu NAFLD, riscul de HCC la pacienţii cu obezitate fiind crescut de 1,93 ori. Aceasta se
datorează creşterii nivelului de leptină şi inflamaţia cronică asociată la pacienţii cu obezitate, în special cu obezitate de tip visceral (7).
Diabetul zaharat şi hiperinsulinismul asociat creşterii
rezistenţei la insulină sunt consideraţi factori de risc pentru apariţia HCC prin activarea pe diverse căi a procesului
de oncogeneză.
Perturbarea echilibrului florei intestinale este un mecanism implicat în ultimii ani în apariţia a multiple afecţiuni inclusiv cancer. Unele obiceiurile alimentare la pacienţii cu NASH pot determina alterarea microbiomului
intestinal cu creşterea excesivă a bacteriilor patogene.
Asociat s-a demonstrate creşterea nivelurilor serice a
mediatorilor proinflamatori (TNF alfa, IL8, TLR4) şi inflamaţia hepatică asociată, factor ce creşte riscul de HCC
(8).
Acumularea excesivă de fier în ficat a fost asociată cu
apariţia HCC la pacienţii cu NASH (9) precum şi asocierea consumului de alcool. De asemenea vârsta peste 50
ani şi sexul masculin sunt consideraţi factori de risc pentru HCC.
Deşi considerat o tumoră cu creştere lentă, timpul de
dublare tumorală fiind în medie 85 zile (10), HCC este,
totuşi, o tumoră malignă care complică de cele mai mul37
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te ori o boală hepatică avansată-ciroza hepaticăboală ce limitează opţiunile terapeutice şi influenţează prognosticul la această categorie de
pacienţi. De aceea, pentru un tratament cât mai
eficient şi pentru îmbunătăţirea prognosticului,
este necesar un diagnostic precoce. Un diagnostic într-un stadiu precoce se poate obţine prin supravegherea acestor pacienţi prin metode de
screening adecvate şi spaţiate la intervale de
timp.

Screening-ul HCC la pacienţii cu
NASH

Screening-ul pentru depistarea precoce a
HCC se adresează, conform ghidurilor internaţionale, tuturor pacienţilor cu ciroză hepatică indiferent de etiologie, inclusiv pacienţilor cu ciroză
hepatică în contextul NAFLD, şi se face prin ecografie pentru structură hepatică la fiecare 6 luni
interval. De asemenea, toate ghidurile recomandă ca ecografia să fie efectuată de persoane dedicate, persoane cu experienţă în evaluare ecografică a ficatului cirotic.
Sensibilitatea ecografiei ca metodă de screening în depistarea HCC este dependentă de experienţa
examinatorului, dar şi de stadiul tumorii hepatice. Astfel
într-o metaanaliză care a inclus 32 de studii şi peste
13.000 de pacienţi sensibilitatea ecografiei în depistarea
HCC în stadii precoce a fost de 47% iar în depistarea globală a HCC, indiferent de stadiu, sensibilitatea ecografiei
a fost de 84%. Asocierea dozării AFP la screening-ul
ecografic a dus la creşterea sensibilităţii screening-ului în
depistarea HCC în stadiul precoce de la 47% la 63% (11).
În concluzie, pentru a creşte sensibilitatea screeningului, se va recomanda ecografie şi dozarea AFP la 6 luni
interval pentru toţi pacienţii cu ciroză hepatică în contextul NAFLD.
Cu toate că sensibilitatea ecografiei pentru supravegherea structurii hepatice nu este o metodă ideală, o altă
imagistică-CT sau RMN cu substanţă de contrast pentru
screening-ul HCC nu se recomandă, nefiind cost eficientă.
Pacienţii cu NAFLD în marea majoritate sunt pacienţi
obezi astfel încât performanţele ecografiei abdominale în
screening-ul HCC la această categorie de pacienţi sunt
deseori limitate (12).
În vederea îmbunătăţirii screening-ului la aceşti pacienţi a fost elaborat un scor de risc – GALAD-scor care
prin combinarea unor factori de risc (sex, vârstă, AFP,
38

AFP-L3, des-gamma carboxyprothrombina DCP) ar putea creşte rata de detecţie a HCC în stadiu precoce (13).
Valoarea scorului GALAD în depistarea precoce a HCC a
fost validată şi într-un studiu recent publicat (14).
Screening-ul pentru depistarea HCC este considerat
cost eficient dacă incidenţa este mai mare de 1,5%/an,
incidenţa HCC în ciroza hepatică din contextul NASH
este de aproximativ 2,5%/an versus 4%/an în contextul
cirozei hepatice virale C (15). Pentru pacienţii cu NASH
fără ciroză riscul de HCC raportat în studii este însă sub
nivelul cu indicaţie de screening. Incidenţa raportată a
HCC la pacienţii cu NAFLD este de 0,44/1000 persoane/an, incidenţă care creşte cu creşterea gradului de fibroză hepatică astfel încât la pacienţii cu fibroză severă
F3-F4 riscul este de 7 ori mai mare decât la populaţia
generală (16).
Cu toate acestea există în prezent studii care susţin
dezvoltarea HCC la pacienţii cu NAFLD fără ciroză hepatică, pacienţi la care pe lângă fibroza hepatică avansată
ca factor de risc mai intervin şi alţi factori printre care sindromul metabolic (17). De asemenea, se pare că riscul de
HCC la pacienţii cu NAFLD fără ciroză este semnificativ
mai mare decât la pacienţii cu afectare hepatică de alte
etiologii, fără ciroză hepatică.
Într-o metaanaliză care evaluează riscul de HCC la
pacienţii cu NASH fără ciroză în comparaţie cu un grup
control de pacienţi cu afectare hepatică de alte etiologii,
fără ciroză, prevalenţa HCC la pacienţii cu NASH a fost
de 38% versus 14,2% la grupul cu alte etiologii (p < 0,001)
(18).
Studiul italian efectuat de Piscaglia şi colab. (19), care
compară 2 loturi de pacienţi – un lot de pacienţi cu HCC
în contextul NAFLD cu un lot de pacienţi cu HCC în contextul hepatopatiei HCV –, evidenţiază următoarele aspecte:
• În contextul NAFLD, hepatocarcinoamele au fost
depistate de cele mai multe ori în stadii avansate
în comparaţie cu pacienţii cu hepatopatie virală C
(21% vs 4%);
• Afectarea hepatică evidenţiată prin clasa Child
Pugh a fost mai severă la pacienţii cu HCC şi infecţie cu virus C hepatic în comparaţie cu pacienţii cu NAFLD sugerând apariţia HCC în stadii precoce ale NAFLD;
• Rata pacienţilor care au beneficiat de terapii curative pentru HCC a fost totuşi similară între cele
2 grupe de pacienţi;
• Depistarea în stadii avansate ale HCC se poate
explica prin nedepistarea cirozei hepatice în contextul NAFLD şi, astfel, lipsa supravegherii;
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În aproximativ 50% dintre cazuri HCC a fost depistat la pacienţii cu NAFLD fără ciroză hepatică.
De aceea, un rol important în eficienţa supravegherii îl
au metodele de evaluare a fibrozei hepatice la pacienţii
cu NAFLD.
Asfel, dacă pentru pacienţii cu ciroză hepatică în contextul NAFLD screening-ul este necesar, pentru pacienţii
cu NAFLD şi fibroză severă-F3 nu sunt încă date suficiente care să susţină un program de screening.
Deoarece în apariţia HCC din contextul NAFLD intervin şi alţi factori pe lângă gradul fibrozei hepatice, un scor
de risc ar fi util în stratificarea riscului la această categorie
de pacienţi şi stabilirea unei supravegheri personalizate.
În condiţiile în care prevalenţa NAFLD este foarte
crescută, în Europa fiind de aproximativ 23% (20), efectuarea unui screening în masă chiar şi prin ecografie nu
ar fi cost eficient. Totuşi, unele măsuri de ordin general,
mai ales dietetic şi de stil de viaţă, având în vedere rolul
important al factorilor de risc (diabet, obezitate), se impun
în vederea reducerii riscului de HCC la pacienţii cu
NAFLD.
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