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REZUMAT
Principalul fenomen în apariţia fi brozei hepatice îl reprezintă activarea celulelor stelate hepatice (CSH) 

declanşată de infl amaţia şi leziunea hepatică cronică. Ulterior activării CSH, are loc proliferarea lor, însoţită de 
creşterea sintezei de matrix extracelular (MEC) şi de afectarea degradării acestuia. Ciroza hepatică este 
considerată o stare precanceroasă, ce poate duce la apariţia carcinomului hepatocelular (CHC).

Incidenţa CHC este în creştere în Europa, America de Nord şi Asia, în special din cauza infecţiilor cu 
virusurile hepatitice B şi C, precum şi a patologiei hepatice asociate obezităţii şi a consumului excesiv de alcool. 
Mai mult de 90% dintre pacienţii cu CHC prezintă în antecedentele personale patologice un istoric de infl amaţie 
şi fi broză hepatică. 

CSH activate intervin în iniţierea şi progresia carcinomului hepatocelular prin mecanisme multiple care se 
întrepătrund, nefi ind strict delimitate. De asemenea, CSH activate sunt implicate în apariţia metastazelor 
hepatice ca urmare a răspunsului infl amator generat de stimuli proveniţi de la neoplasme gastrointestinale şi 
extradigestive. În plus, CSH peritumorale activate pot fi  utilizate ca markeri ai prognosticului nefavorabil şi 
recidivei CHC,  fi ind asociate  formelor agresive de CHC.

Inhibarea activităţii CSH ar putea reprezenta o posibilă ţintă în profi laxia şi terapia neoadjuvantă a CHC. 
Pentru elaborarea unor strategii terapeutice viitoare, este necesară elucidarea mecanismelor fi ziopatologice ce 
vizează progresia de la infl amaţie la fi broză şi CHC.
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ABSTRACT
The main phenomenon in the development of hepatic fi brosis is represented by the activation of hepatic 

stellate cells (HSC), triggered by infl ammation and chronic liver injury. After their activation, proliferation 
takes place, accompanied by an increase in extracellular matrix synthesis and its subsequent degradation. 
Liver cirrhosis is considered a precancerous state which may lead to hepatocellular carcinoma (HCC).

The incidence of HCC is on the rise in Europe, North America and Asia, especially because of hepatitic B 
and C viruses, as well as hepatic pathology associated with obesity and excessive alcohol consumption. More 
than 90% of the HCC patients have prior events of infl ammation and hepatic fi brosis.

Activated HSCs infl uence the initiation and progression of HCC through multiple interlinked mechanisms, 
without clear demarcation. Also, activated HSCs are implicated in liver metastasis as a result of the 
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infl ammatory response generated by stimuli from gastrointestinal and other neoplasms. Additionally, 
activated peritumoral HSCs can be used as nefarious prognostic markers and HCC recurrences, being 
associated with aggressive HCCs.

Inhibition of their activation could represent a possible target in the profi laxy and neo-adjuvant therapy 
of HCC. In order to develop future therapeutic strategies, it is necessary to uncover the physiopathological 
mechanisms implicated in the progression from infl ammation and fi brosis towards HCC.

Key words: hepatic stellate cells, carcinogenesis, hepatocellular carcinoma

INTRODUCERE
Acti varea celulelor stelate hepati ce (CSH), ca 

urmare a infl amaţiei și leziunii cronice hepati ce, 
reprezintă principalul fenomen în iniţierea și 
pro gresia fi brozei hepati ce – factor de risc major 
în apariţia carcinomului hepatocelular (CHC) 
(1).

Odată acti vate, CSH se transformă în celule 
miofi broblast-like ce sinteti zează excesiv colagen 
de ti p I, consti tuentul majoritar al matrixului ex-
tra celular (MEC). Acumularea acestuia însoţită 
de afectarea degradării sale sunt principalele fe-
nomene responsabile de apariţia fi brozei hepa-
ti ce.

CSH acti vate intervin în hepatocarcinogeneză 
prin iniţierea semnalizării autocrine mediate de 
factorul de creștere transformată β (TGF-β) și 
prin acumularea în nucleul hepatocitelor neo-
plazice a β-cateninei (2,3). TGF-β sinteti zat de 
CSH acti vate sti mulează progresia tumorală a 
hepatocitelor neoplazice și induce totodată 
trans formarea celulelor epiteliale în celule me-
zenchimale, amplifi când semnalizarea mediată 
de factorul de creștere derivat din trombocite 
(PDGF) la nivelul hepatocitelor oncogenice 
trans  formate Ras. 

O ipoteză a iniţierii tumorogenezei CHC vi-
zează efectul combinat al mai multor factori de 
creștere sinteti zaţi de către CSH acti vate: PDGF, 
factorii de creștere fi broblasti că (FGF) 1 și 2, 
factorul de creștere insulin-like (IGF) (4).

În CHC, CSH acti vate cresc considerabil acti -
vitatea căilor de semnalizare mediate de factorul 
nuclear kappaB (NF-kB) și de kinazele reglate ex-
tracelular (ERK). Căile NF-kB și MAP kinaze/ERK 
intervin în progresia CHC prin sti mularea proli-
ferării și inhibarea apoptozei celulelor tumorale 
(5).

Mai multe studii imunohistochimice au ra-
portat o creștere a numărului de CSH acti vate la 
nivelul sinusoidelor tumorale, septurilor fi  broa-
se, precum și în capsula tumorală (6,7).

Studii recente au evidenţiat rolul major al 
CSH atât în inhibarea răspunsului imun la nivel 

hepati c, cât și în sti mularea neoangiogenezei la 
pacienţii cu infecţie cronică hepati că virală (8, 
9,10,11). Totodată, a fost demonstrată experi-
mental implicarea CSH în apariţia metastazelor 
hepati ce ca urmare a răspunsului infl amator ge-
nerat de sti muli proveniţi de la neoplasme gas-
trointesti nale, diverse carcinoame extra di ges-
ti ve și melanoame maligne (12).

CSH acti vate sinteti zează osteonecti nă (SPARC), 
tenascină-C (TNC) și seprază – o pro teină acti -
vatoare a fi broblaști lor (FAP), care con trolează 
sinteza de MEC, amplifi că infl amaţia cro nică și 
accelerează fi brogeneza (13,14). La pacienţii cu 
adenocarcinom pancreati c rezecabil a fost ob-
servată amplifi carea peritumorală a sintezei de 
osteonecti nă de către CSH acti vate (15). TNC și 
FAP sunt prezente în ţesuturile cica triceale, 
unde au rol în vindecare. FAP este aso ciată car-
cinogenezei, unde degradează compo nentele 
MEC în ti mpul migrării celulare, invazia MEC 
având loc în ti mpul progresiei tumorale, a an-
giogenezei și a metastazării. TNC este asociată 
creșterii tumorale (16,17). În plus, studii efec-
tuate in vitro, precum și pe modele murinice pe 
bază de xenogrefe au demonstrat că CSH pot fi  
acti vate de către celulele CHC și contribuie, prin 
intermediul factorilor de creștere, atât în pro-
gresia, cât și în intensifi carea agresivităţii CHC 
(2, 18,19). Enzan H. și colab., prin studii imuno-
his tochimice vizând implicarea CSH în carcino-
ge neză, au demonstrat că CSH acti vate sti mu-
lează dezvoltarea stromei intratumorale și 
pe ri  tu morale a CHC (20,21).

IMPLICAREA CSH ÎN CARCINOGENEZĂ
Mecanismele implicate în iniţierea și pro-

gresia carcinomului hepatocelular se între pă-
trund, nefi ind strict delimitate.

Rolul stresului oxidativ în carcinogeneză
O serie de studii au demonstrat că în agre-

siunea hepati că cronică de orice eti ologie, stre-
sul oxidati v este indus la nivel molecular, înde-
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plinind astf el un rol major în fi brogeneză şi în 
apariţia CHC (22,23,24,25,26). Celulele parenchi-
matoase lezate eliberează specii de oxigen 
reacti v (ROS) exogene, care pe de o parte in-
tervin direct în procesul de degradare celulară, 
iar pe de altă parte determină acti varea CSH 
prin acti varea căilor intracelulare sensibile la 
redox ale acestora, ceea ce duce la o creştere 
ulterioară a sintezei de colagen (23,25).

Totodată, CSH reprezintă o importantă sursă 
de ROS în fi brogeneză (27,28). În hepatocite, 
prin cipala sursă de ROS o reprezintă citocromul 
P450 2E1. Atât în celulele Kupff er, cât şi în CSH, 
principalele surse de ROS sunt reprezentate de 
fagociti c şi non fagociti c nicoti namid adenin di-
nucleoti d fosfat (NADPH) oxidaza (24,29,30).

Forma fagociti că a NADPH oxidazei sinteti zată 
în celulele Kupff er intervine în apărarea împo-
triva produşilor bacterieni ce ajung la nivel he-
pati c prin sistemul port. NADPH oxidaza din ce-
lulele Kupff er este acti vată şi generează ROS şi 
ca urmare a altor sti muli în afara celor bacterieni, 
cum ar fi  metaboliţii alcoolului sau factorul de 
necroză tumorală-α (TNF-α). ROS produs de ce-
lulele Kupff er are efecte proinfl amatorii şi sen-
sibilizează hepatocitele la sti muli apoptoti ci, 
fi ind astf el implicat în fi brogeneză şi carcino ge-
neză. Studii recente efectuate in vitro au arătat 
că CSH acti vate sinteti zează forma non- fa gociti că 
a NADPH oxidazei şi au demonstrat astf el impli-
carea ROS atât în acti varea altor CSH cât şi în 
iniţierea fi brogenezei (24,30). În con cluzie, mul-
ti ple celule parenchimatoase şi non- parenchi-
ma toase generatoare de ROS contribuie direct 
la formarea şi acti varea căilor implicate fi e în 
fi bro geneză, fi e în carcinogeneză.

Rolul citokinelor în carcinogeneză
Mai multe studii efectuate pe modele ani-

male cu afectare hepati că cronică au evidenţiat 
rolul major al citokinelor şi al factorilor de creş-
tere în fi brogeneză (31,32) şi în apariţia CHC 
(26).

TGF-β1 reprezintă principala citokină care in-
tervine în fi brogeneza hepati că, având un rol im-
portant în acti varea miofi broblaşti lor (33). TGF-β, 
TNF-α şi matrix metaloproteaza-9 (MMP-9) sunt 
sinteti zate de către celulele Kupff er acti vate şi 
îndeplinesc un rol major în acti varea, proliferarea 
celulară, sinteza crescută de colagen I şi eli be-
rarea reti noizilor de către CSH (34,35,36). Infl a-
maţia hepati că este indusă prin diferite me ca-
nisme de către alte molecule cu acti vitate 
pro fi  brogenică, precum substanţele vasocons-
trictoare norepinefrină şi angiotensină (37), cele 

cu un puternic efect mitogen cum ar fi  PDGF 
(38) sau adipokine precum lepti na (39, 40).

Brenner DA şi colab. au raportat o creştere a 
nivelurilor de TGF-β în CHC, corelată cu acumu-
larea de colagen şi cu scăderea degradării aces-
tuia, modifi cări caracteristi ce şi fi brogenezei he-
pati ce (33). 

Factorul de creştere a ţesutului conjuncti v 
(CTGF) intervine în fi brogeneză prin remodelarea 
MEC, datorită capacităţii sale de a sti mula atât 
sinteza de MMP, cât şi a inhibitorilor ti sulari ai 
me taloproteazelor (TIMPs), având astf el un po-
tenţial de a acti va sinteza, dar şi degradarea 
MEC. Liu J. şi colab. au evidenţiat, pe modele 
ani male cu xenogrefe, o creştere a acti vităţii căii 
de semnalizare canonical Wnt/β-catenină dintre 
pro teina nucleului virusului hepati ti c C (HCV) şi 
celulele CHC. Ca urmare a acestei semnalizări, 
sinteza CTGF este intensifi cată, ceea ce acce-
lerează creşterea tumorală, invazia şi migrarea, 
dar nu şi angiogeneza, din cauza legării de fac-
torul de creştere a endoteliului vascular (VEGF) 
şi im plicit a blocării acestuia (41,42). Liniile celu-
lare ale CHC uman sinteti zează niveluri crescute 
de CTGF pentru a forma tumori cu stromă bogat 
re prezentată. Maurer SK şi colab. au demonstrat 
o diminuare a sintezei CTGF ca urmare a blocării 
căii de semnalizare intracelulare BMP-7/TGF-β1, 
rezultând tumori cu stromă redusă (43).

Un alt studiu ce a uti lizat un inhibitor al căii 
de semnalizare mediate de TGF-β, LY2109761 a 
raportat o diminuare a sintezei CTGF, urmată de 
o reducere a creşterii tumorale. Ca urmare a sti -
mulării paracrine a celulelor neoplazice prin in-
termediul TGF-β, fi broblaşti i asociaţi cancerului 
(CAF) sinteti zează CTGF (44). CAF îşi au originea 
în celule endoteliale, putând declanşa trans di-
ferenţierea endotelial-mezenchimală a aces tora 
(44). Un studiu recent a demonstrat impli carea 
CAF generat de celulele stelate în creşterea re-
zistenţei la chimioterapia sau radioterapia aso -
ciate cancerului pancreati c (45). Prin ana logie, 
CSH pot fi  o sursă de CAF în CHC.

Rolul receptorilor Toll-like în carcinogeneză
Răspunsul imun înnăscut reprezintă prima 

linie de protecţie a organismului împotriva pato-
genilor microbieni, fi ind mediată prin interme-
diul macrofagelor şi al celulelor dendriti ce. Deşi 
iniţial a fost considerat un răspuns non-specifi c, 
acesta diferenţiază o serie de patogeni prin in-
termediul receptorilor de recunoaştere ai 
pa  ern-ului (PRRs), cum ar fi  receptorii Toll-like 
(TLRs). Aceşti  receptori identi fi că componente 
microbiene cunoscute ca pa  ern-uri moleculare 
asociate patogenului (46). În organismul uman 
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există 10 ti puri de TLRs, fi ecare ti p având rol în 
identi fi carea structurilor disti ncte ale bacteriilor, 
virusurilor sau fungilor. Cele mai cunoscute fa-
milii de receptori TLR sunt TLR2 şi TLR4. TLR4 
deţine, de asemenea, un rol important în iden ti -
fi carea liganzilor endogeni eliberaţi de celulele 
lezate sau în apoptoză (46,47).

CSH intervin în semnalizarea infl amatorie ce 
declanşează răspunsul imun înnăscut, prin in-
termediul receptorilor de recunoaştere TLR4 
iden ti fi caţi imunohistochimic pe suprafaţa CSH 
acti vate şi a celulelor Kupff er. Un studiu pe mo-
del animal a evidenţiat o diminuare a infi ltrării 
locale cu macrofage şi o ameliorare a leziunii şi 
fi brozei hepati ce induse experimental prin de-
leţia geneti că a receptorului TLR4. Ca urmare a 
blocării receptorului TLR4 de către liganzi lipo-
zaharidici, se acti vează o cale de semnalizare in-
tra celulară ce include acti varea NF-kB (48,49).

Acti varea receptorilor TLR poate fi  declanşată 
de virusul hepati ti c B (VHB), C (VHC), boala alco-
olică hepati că şi steatohepati ta non-alcoolică 
(NASH), afecţiuni implicate în apariţia CHC (50, 
51). Studii efectuate pe model animal au raportat 
o inhibare a replicării virale a VHB ca urmare a 
blocării receptorilor TLR4 şi TLR9 cu liganzii 
acestora (52). În absenţa Ag HBe, replicarea VHB 
se asociază cu sti mularea căii de semnalizare 
TLR2, ceea ce duce la o creştere a sintezei de 
TNF-α, demonstrând o potenţială interacţiune 
între VHB şi răspunsul imun înnăscut (52,53).

VHC acti vează celulele responsabile cu răs-
punsul imun înnăscut, determinând infl amaţia 
hepati că. Nucleul VHC şi proteinele NS3 acti -
vează receptorii TLR2 de pe membrana monoci-
telor şi receptorii TLR4 de pe suprafaţa macro-
fagelor şi a CSH acti vate, determinând sinteza 
de citokine infl amatorii prin intermediul căilor 
de sem na li zare mediate de NF-kB şi de kinaza 
terminală c-Jun NH-2 (JNK) (54).

TRIF este o componentă a sistemului imun 
înnăscut şi are rol în recunoaşterea virală şi în 
acti varea interferonului (IFN) ti p I. De receptorii 
TLR4 se cuplează proteina adaptoare a recep-
torilor Toll/IL1 (TIR), un domeniu ce conţine 
adap torul ce induce IFN-β (TRIF), ceea ce deter-
mină acti varea factorului 3 reglator al inter fe-
ronului (IRF3), declanşând producerea IFN ti p I. 
La nivelul macrofagelor, proteina NS3 interac-
ţionează direct cu serin protein kinaza - TBK1, 
ducând atât la o diminuare a interacţiunilor 
dintre TBK1 şi IRF3, cât şi la o inhibare a trans-
cripţiei IRF3 şi a IFN. Totodată, proteina NS3 
asociată VHC inhibă acti varea NF-kB şi IRF3 prin 
diminuarea TRIF (54). Zhao XJ şi colab. au ra-
portat apariţia steatozei hepati ce în boala 

cronică hepati că etanolică, ca urmare a afectării 
semnalizării macrofagelor prin intermediul TNF, 
ulterior legării promoterului TNF de TRIF şi IRF3 
(55).

Lipozaharidele (LPZ) acti vează receptorii 
TLR4 de pe suprafaţa celulelor Kupff er şi CSH, 
crescând sinteza citokinelor proinfl amatorii. 
Stu dii efectuate pe model animal au arătat o 
diminuare a NASH şi a fi brozei, ca urmare a 
inducerii unui defi cit în sinteza factorului 2 de 
diferenţiere mieloidă şi a reducerii numărului 
TLR, consecuti vă administrării tratamentului an-
ti  bioti c. Un studiu recent pe animale de labo-
rator a demonstrat o diminuare a acumulării li-
pidelor intrahepati ce în cazul NASH cu defi cit de 
meti onină/colină şi TLR4, dar cu număr normal 
de TLR2 (56).

Yu LX şi colab. au efectuat un studiu ex pe-
rimental pe şoareci cu CHC indus chimic cu 
dieti lnitrozamină, care prezentau o diminuare a 
numărului de receptori TLR4 şi de gene primare 
responsabile de diferenţierea mieloidă 88 
(MyD88), dar fără defi cit de receptori TLR2. În 
urma acestui studiu, au raportat o diminuare în 
incidenţa, mărimea şi numărul celulelor can-
ceroase induse chimic, demonstrând astf el rolul 
important al TLR4 în iniţierea hepato carcino ge-
nezei (57). Hepatocitele apoptoti ce, ca urmare a 
acţiunii dieti lnitrozaminei, acti vează şi sti mu-
lează, prin intermediul TLRs, atât celule mieloide 
– celule Kupff er, cât şi CSH, să sinteti zeze citokine 
proinfl amatorii şi hepatomitogene ce pot iniţia 
apariţia CHC. 

Rolul semnalizării NF-kB în carcinogeneză
Infl amaţia cronică hepati că duce la acti varea 

celulelor Kupff er care eliberează la nivel local 
citokine proinfl amatorii precum TNF-α şi inter-
leukinele (IL) 1β şi 6 (58,59). Acti varea celulelor 
Kupff er determină creşterea semnalizării intra-
celulare mediate de NF-kB şi eliberarea ulte-
rioară de citokine proinfl amatorii, printre care 
TNF-α şi proteina chemoatractantă pentru mo-
no cite (MCP-1), ceea ce declanşează acti varea 
CSH (60).

Un studiu recent a demonstrat că CSH acti -
vate favorizează carcinogeneza prin intensifi ca-
rea acti vităţii căii de semnalizare NF-kB mediate 
(5). Factorii de transcripţie ai NF-kB au un rol 
major în reglarea răspunsului imun adaptati v şi 
în născut, a infl amaţiei şi a supravieţuirii celulare 
(61,62). O serie de sti muli proinfl amatori ac-
ti vează NF-kB, în principal prin fosforilarea de-
pendentă de IkB kinază (IKK) sau prin degradarea 
proteinelor inhibitorii ale kB (IkB). IKK este alcă-
tuită din două subunităţi cataliti ce – IKKα şi IKKβ 
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– precum şi dintr-o componentă reglatorie 
NEMO/IKKγ. Acti varea IKK are loc în principal 
prin intermediul IKKβ (63). Absenţa IKKβ creşte 
sensibilitatea celulară la declanşarea apoptozei 
de către TNF-α (64).

Blocarea apoptozei celulare duce la iniţierea 
tumorogenezei şi are loc ca urmare a mutaţiilor 
ADN-ului, alături de iniţierea semnalizării NF-kB. 
Primul argument în implicarea NF-kB în carcino-
geneză este dat de codifi carea unei subunităţi 
NF-kB de către proteina c-rel, un omolog celular 
oncogen al v-rel, toate aceste proteine având 
comun un domeniu Rel omolog care se leagă de 
ADN (65). Transformarea oncogenică este fa-
vorizată de sinteza crescută a proteinelor nor-
male Rel. Studii recente au demonstrat că acti -
varea NF-kB intervine în iniţierea şi progresia 
CHC. Iniţierea carcinogenezei este corelată în 
special cu implicarea căii de semnalizare NF-kB 
în controlul unei serii de procese, cum ar fi  pro-
liferarea, apoptoza, angiogeneza, invazia şi me-
tastazarea (65,66).

TNF-α, un important factor declanşator al 
acti vării NF-kB, este sinteti zat de către macrofage 
şi CSH acti vate şi are un rol major în infl amaţie, 
fi ind totodată şi un factor accelerator al pro-
liferării celulare (66). Odată acti vat, NF-kB in-
tervine în controlul sintezei unui număr crescut 
de factori anti apoptoti ci, cum ar fi  cIAPs, c-FLIP 
şi BclX, cu rol major în blocarea apoptozei ce-
lulelor canceroase (67). 

Studii efectuate in vivo şi in vitro au de-
monstrat rolul NF-kB în inhibarea apoptozei CSH 
acti vate, printr-un mecanism ce implică blocarea 
cascadei de semnalizare JNK şi a căii AP-1 res-
ponsabile de modularea apoptozei celulare (68, 
69).

Rolul JNK în carcinogeneză
Proliferarea locală a CSH acti vate are loc ca 

ur mare a sti mulării factorilor de creştere. PDGF 
are cel mai puternic efect mitogen asupra CSH. 
Receptorii pentru PDGF apar în stadiile ti mpurii 
ale acti vării CSH, amplifi când răspunsul la sti  mu-
larea sa (70). În ţesutul hepati c lezat, CSH acti -
vate proliferează ca urmare a sti mulării PDGF, 
realizate prin intermediul proteinkinazelor mito-
gen acti vate (MAPK) de ti pul JNK, ERK şi al p38. 
Acti varea JNK şi ERK induce proliferarea CSH 
acti vate, în ti mp ce acti varea p38 inhibă răs-
punsul proliferati v al acestora (71). PDGF sti  mu-
lează acti varea kinazei AKt şi p70 în CSH acti vate 
prin intermediul fosfati dilinositol 3 kinazei 
(PI3-K), ceea ce determină o exacerbare a che-
motaxiei şi a proliferării CSH acti vate (72).

JNK aparţine familiei de MAPK, din care fac 
parte şi ERKs şi p38. Subgrupul JNK al MAPKs 

este codifi cat de către trei loci: JNK1 şi JNK2 sin-
teti zaţi în toate ţesuturile, şi JNK3 sinteti zat în 
special la nivelul cordului, testi culelor şi cre-
ierului (73). JNK este acti vată de semnale de 
stres şi de sti muli proinfl amatori, acti vitatea lor 
crescând ca urmare a fosforilării de către MAPK 
kinaze, MKK4 şi MKK7 (74). Un studiu recent 
efectuat pe model animal a demonstrat rolul 
major al JNK în progresia de la steatoză la stea-
tohepati tă şi fi broză (75).

Kluwe J. şi colab. au studiat steatoza hepati că, 
infl amaţia şi gradul de fi broză la şoareci cu o 
dietă bazată pe L-amino-acid şi cu defi cit de 
colină. Rezultatele au arătat o reducere a in-
fl amaţiei şi a fi brozei hepati ce în cazul lotului de 
şoarecii cu defi cit de JNK1, comparati v cu lotul 
martor, în pofi da unui nivel similar al steatozei 
hepati ce. În concluzie, nivelul de JNK1 este co-
relat cu steatohepati ta indusă de dietă şi cu 
gradul de fi broză hepati că (46). Prin fosforilarea 
unei serii de gene asociate carcinogenezei, JNK 
îndeplineşte un rol major atât în iniţierea cât şi 
în progresia CHC. Factorii de creştere sti mulează 
receptorii ti rozinkinazici, acti vând calea de sem-
nalizare mediată de JNK.

Acti varea JNK intervine şi în controlul trans-
cripţional al factorului de creştere endotelial 
(EGF) (37). Efectul proliferati v celular consecuti v 
acti vării JNK a fost demonstrat într-un studiu 
imunohistochimic pe model animal cu hepa tec-
tomie parţială, ce a cuprins un lot de şoareci cu 
defi cit de JNK1 şi un lot martor. La 48 de ore 
după intervenţie, lotul martor prezenta un nu-
măr de hepatocite proliferati ve cu 80% mai 
mare, comparati v cu lotul defi citar în JNK1 (76). 
Sinteza mai multor factori angiogenici este de 
asemenea controlată de către JNK. VEGF sti -
mulează proliferarea şi migrarea celulelor endo-
teliale, sinteza sa de către CSH acti vate fi ind de 
asemenea mediată de acti varea JNK (77,78).

Rolul transformării epitelial-mezenchimale în 
carcinogeneză

Transformarea epitelial-mezenchimală (TEM) 
poate apărea şi la nivel hepati c. În fi catul fetal, 
TEM a unor celule stromale fi broblast-like a fost 
evidenţiată cu ajutorul markerilor epiteliali 
(α-fetoproteina (AFP), albumina (Alb), cito kera-
ti nele CK18, CK7) şi mezenchimali (α-SMA, os-
teo ponti na şi colagenul I) (79,80). TEM a fost 
ob  servată numai în cazul infl amaţiei sau leziunii 
hepati ce prezente la pacienţii adulţi (79).

Deşi transformarea epiteliului biliar în fi bro-
blaşti  a fost evidenţiată în numeroase studii ce au 
vizat CHC metastati c, aceasta rămâne în con ti -
nuare controversată în contextul fi brozei hepati ce.
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Un studiu recent efectuat pe modele murinice 
a observat neimplicarea TEM a colangiocitelor 
în generarea de miofi broblaşti , demonstrând 
astf el absenţa TEM în fi broza hepati că (81).

TEM hepatocelulară a fost identi fi cată ex-
perimental atât la pacienţi, cât şi pe modele 
animale, prin evidenţierea markerilor epiteliali 
sinteti zaţi de către celulele CHC. În cazul CHC 
bine diferenţiat, E-caderina a fost identi fi cată 
imunohistochimic atât pe membrana hepato ci-
telor tumorale, cât şi a celor non-canceroase de 
la nivelul ţesutului parenchimatos adiacent. În 
cazul CHC slab diferenţiat, E-caderina este loca-
lizată în citoplasmă sau este frecvent absentă. 
Afectarea complexelor E-caderină/β-catenină 
de la nivelul membranei celulare este caracte ris-
ti că TEM hepatocelulare (82). Scăderea sintezei 
de E-caderină se asociază cu translocarea nu-
cleară a β-cateninei, existând o corelaţie semni-
fi cati vă cu metastazarea intrahepati că şi prog-
nos ti cul nefavorabil în cazul pacienţilor cu CHC 
(82).

CSH acti vate intervin indirect în TEM hepa to-
celulară prin iniţierea semnalizării autocrine 
me  diate de TGF-β şi prin acumularea β-cateninei 
în nucleul hepatocitelor neoplazice (2).

Rolul CSH în angiogeneză
CSH acti vate intervin în progresia tumorală, 

prin afectarea remodelării MEC şi prin secreţia 
angiopoieti nei ce induce angiogeneza (83,84). 
Hipoxia locală acti vează CSH prin sti mularea eli-
berării factorului inducti bil al hipoxiei (FIH)-1α, 
declanşând astf el fi brogeneza. La rândul său, 
FIH-1α sti mulează sinteza VEGF, ceea ce duce la 
o intensifi care a sintezei colagenului de ti p I de 
către CSH acti vate (85), amplifi când angio ge-
neza.

Studii experimentale pe medii de cultură au 
raportat acti varea CSH ca urmare a sti mulării 
generate de hepatocitele transformate malign 
(18). Olaso şi colab. au demonstrat in vitro rolul 
proangiogenic al CSH acti vate tumoral. CSH 
acti vate ca urmare a semnalizării provenite de la 
celulele tumorale, sti mulează angiogeneza prin 
creşterea sintezei VEGF (86). În angiogeneza 
asociată progresiei tumorale a CHC, pe lângă 
sinteza de VEGF de către CSH acti vate, se adaugă 
şi VEGF sinteti zat de către hepatocitele transfor-
mate malign (87).

Un studiu efectuat pe şoareci a demonstrat 
că injectarea unor celule de carcinom colonic 
de termină apariţia de foci metastati ci hepati ci, 
urmată de acti varea CSH. CSH acti vate sti mu-
lează migrarea şi proliferarea celulelor neopla-
zice, dar şi angiogeneza, ca urmare a intensifi cării 

sintezei factorului de creştere hepatocitar (HGF), 
TGF-β1 şi VEGF. La rândul lor, celulele tumorale 
pro duc PDGF-AB, amplifi când proliferarea şi mi-
graţia CSH acti vate (88).

Wirz şi colab. au demonstrat in vitro pe 
coculturi că CSH acti vate suferă o transformare 
fenoti pică în celule musculare netede funcţio-
nale, formând structuri asemănătoare capila-
relor, ca urmare a interacţiunii cu celulele endo-
teliului sinusoidal. În concluzie, celulele tumorale 
acti vează CSH, iar rolul lor în neoangiogeneză a 
fost arătat ca urmare a interacţiunilor lor cu ce-
lulele endoteliului sinusoidal (84).

Rolul CSH în invazia şi metastazarea CHC
CSH acti vate sinteti zează şi secretă La mi-

nină-5 (Ln-5), acti vând astf el calea de semna-
lizare MEK/ERK, cu rol în sti mularea migrării 
celulelor CHC. Experimente in vitro au de mons-
trat implicarea CSH în proliferarea şi migrarea 
celulelor CHC, prin intermediul proteinelor şi al 
factorilor de creştere sinteti zaţi de acestea, cu 
rol în acti varea căii de semnalizare ERK (5).

Studii recente au demonstrat implicarea CSH 
în migrarea celulelor CHC, prin sinteza de Ln-5. 
În medii de cultură, CSH acti vează calea de sem-
nalizare ERK prin eliberarea Ln-5. Migrarea ce-
lulelor CHC a fost astf el blocată ca urmare a 
inhibării semnalizării prin calea ERK. Giannelli şi 
colab. au evidenţiat niveluri diferite ale sintezei 
de Ln-5 în CSH acti vate într-un studiu comparati v 
efectuat pe celule CHC metastati ce şi non-me-
tas  tati ce (89).

Un studiu imunohistochimic recent a arătat 
rolul CSH acti vate în progresia CHC, prezenţa lor 
în ţesutul peritumoral fi ind corelată cu o in-
tensifi care a invaziei vasculare şi cu forme mai 
agresive ale CHC (90). CSH intervin prin mai 
multe mecanisme în modularea fenoti pului in-
vaziv al celulelor CHC. Un prim mecanism este 
re prezentat de sinteza şi eliberarea de către CSH 
acti vate a Ln-5, această izoformă de laminină 
favorizând adeziuni puternice, precum invazia 
tumorală şi migrarea (91).

Aceste roluri antagoniste depind de statusul 
diferit al moleculei biochimice a Ln-5, datorită 
faptului că remodelarea proteoliti că a lanţului γ 
2 are ca efect transformarea dintr-o moleculă 
staţionară într-una mobilă (92,93).

Theret şi colab. au raportat o exacerbare a 
remodelării MEC corelată cu progresia tumorală 
a CHC, ca urmare a intensifi cării sintezei şi se-
creţiei de MMP-2 şi ti pul 1 membranar de MMP 
(MT1-MMP) de către CSH acti vate (83). Clivajul 
Ln-5 la nivel tumoral are loc ca urmare a de ze-
chilibrului proteoliti c dintre MMP2 şi inhibitorii 
ti sulari TIMP-2 (94).
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Ca urmare a clivajului lanţului γ 2 al Ln-5, 
este facilitată mobilitatea şi invazia celulelor 
CHC. Un alt mecanism prin care CSH acti vate 
induc apariţia unui fenoti p tumoral cu o agre-
sivitate şi invazivitate mai mari, se realizează 
prin intermediul secreţiei Ln-5 ce declanşează 
TEM a celulelor CHC (95). Implicarea Ln-5 în tu-
morogeneză se realizează prin intermediul do-
meniilor sale G4-5, fi ind demonstrată într-un 
studiu ce a urmărit calea de acti vare MEK/ERK 
în carcinomul celular scuamos (96).

Interacţiunile dintre Ln-5 şi celulele CHC 
depind în mare măsură de infl uenţa micro me-
diului ti sular asupra proprietăţilor biologice ale 
CHC. Ca urmare a acestor interacţiuni, CHC 
poate evolua către prognosti ce clinice diferite. 

În concluzie, CSH acti vate sinteti zează şi eli-
berează molecula completă de Ln-5, care acti -
vează calea de semnalizare MEK/ERK respon sa-
bilă de migrarea celulelor CHC. Experimental, 
pro gresia şi migrarea celulelor CHC induse de 
CSH au fost inhibate prin intermediul anti corpilor 
anti  Ln-5. Studii efectuate pe medii de cultură ce 
au uti lizat CSH acti vate ce prezentau imuno de-
pleţie Ln-5, au evidenţiat o diminuare a migrării 
celulelor CHC (5). Inhibarea domeniilor G4-5 ale 
Ln-5 implicate în carcinogeneză reprezintă o 
potenţială ţintă terapeuti că viitoare (96).

Infl uenţa CSH activate intratumoral asupra 
limfocitelor T

Inhibiţia răspunsului limfocitelor T de către 
CSH acti vate intratumoral contribuie la invazia şi 
metastazarea CHC. Vinas O. şi colab. au de-
monstrat un nou rol al CSH – acela de celule 
intra hepati ce specializate în prezentarea anti -
genului (APCs) care acti vează şi sti mulează pro-
liferarea limfocitelor T, precum şi declanşează o 
serie de răspunsuri specifi ce ale acestora ce vi-
zează anti gene proteice şi lipidice (97,98). 
Yunhong Xia şi colab., pe baza unor experimente 
realizate in vitro, au raportat că CSH tumorale 
induc apoptoza limfocitelor T acti vate, contri-
buind astf el la invazia şi metastazarea CHC (99). 
CSH tumorale sunt caracterizate de modifi cări 
structurale caracteristi ce, precum şi de o creş-
tere a sintezei de colagen (18).

Deşi hepati ta cronică virală acti vă sau boala 
hepati că autoimună sunt asociate cu o creştere 
semnifi cati vă a numărului de limfocite T acti vate 
şi cu apariţia fi brozei hepati ce, la nivel hepati c 
este prezentă imunosupresia. O cauză principală 
a imunosupresiei hepati ce o reprezintă acti varea 
CSH ce induc, prin intermediul căii de semnali-
zare mediate de ligandul 1 al apoptozei (B7-H1), 
apop   toza limfocitelor T acti vate (100,101).

CSH inacti ve sinteti zează molecule cu rol 
major în imunoreglare. CSH tumorale inhibă 
răs   punsul limfocitelor T, demonstrând astf el 
apa riţia unei noi acti vităţi imunoreglatoare ca 
urmare a acti vării acestora în CHC. Celulele CHC 
sinteti zează molecule şi citokine ce declanşează 
acti varea CSH. Acti varea CSH are loc în primul 
rând ca urmare a blocării receptorilor mem-
branari MHC clasa I, clasa II, CD86 şi CD54, a 
sti mulării receptorilor inhibitori ai apoptozei de 
pe suprafaţa celulară, prin intermediul liganzilor 
(B7-H1), cât şi prin amplifi carea sintezei de 
citokine infl amatorii (IL-6, IL-1) şi inhibitorii 
(TNF-α, TGF-β3). Rolul co-sti mulator şi de pre-
zentare a anti genului de către CSH tumorale este 
diminuat ca urmare a blocării receptorilor MHC 
clasa I, clasa II, CD86 şi CD54. Acti vitatea imuno-
supresoare a CSH tumorale este generată ca ur-
mare a sti mulării receptorilor B7-H1 (100). Identi fi -
carea B7-H1 pe suprafaţa CSH tumorale sugerează 
interacţiunea dintre răspunsul pro in fl amator şi to-
leranţa imună a micromediului CHC.

Un studiu recent efectuat in vitro a de-
monstrat că inhibarea limfocitelor T de către 
CSH tumorale favorizează invazia şi migrarea 
CHC. Efectuarea unor studii in vivo ar fi  uti lă 
pentru elucidarea interacţiunilor dintre CSH tu-
morale şi metastazele CHC, în vederea dez-
voltării de noi preparate terapeuti ce în trata-
mentul metastazelor CHC (102).

Rolul CSH în metastazare
Experimente efectuate in vitro pe trei ti puri 

celulare de CHC au arătat că CSH umane acti vate 
determină proliferarea şi migrarea acestora. Un 
alt studiu efectuat pe model animal a evidenţiat, 
de asemenea, implicarea CSH acti vate în creş-
terea şi proliferarea celulelor CHC, demonstrând 
astf el amplifi carea tumorogenicităţii CHC ca 
urmare a semnalizării provenite de la CSH ac-
ti vate. Aceasta se poate realiza prin creşterea 
acti vităţii NF-kB şi ERK în celulele CHC. Acti varea 
anormală a căilor de semnalizare MAP kinază/ 
ERK este responsabilă de progresia CHC uman. 
Creşterea acti vării ERK induce pe de o parte 
proliferarea celulelor CHC, iar pe de altă parte 
inhibă intrarea acestora în apoptoză (103).

Honma şi colab. au demonstrat că o acti vitate 
ERK crescută infl uenţează migrarea şi inva zi-
vitatea celulelor CHC, intervenind în metas ta-
zarea intrahepati că a CHC (104). Acti varea fac-
torului de transcripţie NF-kB reprezintă un 
eve     niment major iniţial implicat în progresia ne-
o plazică hepati că. NF-kB deţine un rol im portant 
în semnalizarea dintre infl amaţia hepati că şi 
factorii de creştere cu oncogeneza hepati că 
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(105,106). Experimente in vitro şi in vivo au 
arătat că acti varea căilor de semnalizate mediate 
de NF-kB favorizează supravieţuirea celulelor 
CHC, intervenind în dezvoltarea neoplazică 
(106,107).

Un studiu recent pe model animal a arătat că 
interacţiunile dintre căile de semnalizare me-
diate de iNOS, NF-kB şi ERK contribuie la pro-
gresia CHC (108). Alt studiu, efectuat pe mediu 
de cultură, a demonstrat că blocarea căii de 
sem nalizare mediate de iNOS are un efect in-
hibitor asupra migrării, dar nu şi a creşterii ce-
lulare sti mulate de către CSH acti vate.

CSH acti vate şi oxidul nitric sti mulează trans-
cripţia şi sinteza IL-8 de către celulele neoplazice 
ale CHC, prin intermediul căilor de semnalizare 
NF-kB şi ERK. Sinteza IL-8 în CHC uman este 
corelată cu invazia vasculară dar nu şi cu angio-
geneza tumorală. Pe lângă sti mularea angio-
genezei, CSH acti vate favorizează creşterea tu-
morală a CHC prin amplifi carea dezechilibrului 
dintre proliferarea şi apoptoza celulară (109, 
110,111).

CSH acti vate sinteti zează diferiţi factori de 
creştere, MMPs, chemokine şi citokine prin in-
termediul cărora amplifi că semnalizarea prin 
căile NF-kB şi ERK şi induc proliferarea, migrarea 
şi sinteza IL-8 de către celulele CHC.

Neaud şi colab. au evidenţiat rolul HGF sin-
teti zat de către CSH acti vate în amplifi carea 
invazivităţii celulelor CHC (19). HGF acti vează 
calea de semnalizare ERK/MEK şi PI3K, sti mulând 
astf el sinteza de citokine, precum IL-8 şi VEGF de 
către celulele carcinomatoase (112). În hepato-
carcinogeneză sunt implicaţi şi alţi factori de 
creştere sinteti zaţi de către CSH acti vate, precum 
TGF-β, FGF, PDGF şi IGF (2). Aceşti a acţionează 
prin mecanisme fi ziopatologice diferite, având 
efecte diferite în funcţie de ti purile de linii ce-
lulare ale CHC. 

CSH infl uenţează dezvoltarea tumorilor sau a 
metastazelor hepati ce prin remodelarea MEC şi 
prin sinteza de factori chemotacti ci. Celulele 
neo plazice sti mulează atât in vitro cât şi in vivo 
sinteza factorilor tumorogenici de către CSH 
acti vate, demonstrând existenţa unui mecanism 
de feedback între celulele neoplazice şi (mio)fi -
broblaşti i stromali în declanşarea carcinogenezei 
(4,83,113). 

Rolul CSH peritumorale activate în aprecierea 
prognosticului nefavorabil şi recidivei CHC

Pe baza mai multor studii clinice, a fost evi-
denţiată o corelaţie semnifi cati vă între prog-
nosti cul nefast al CHC şi numărul de CSH peri-
tumorale acti vate. Un studiu efectuat pe două 

loturi de pacienţi a raportat o evoluţie nefa-
vorabilă în cazul pacienţilor cu un număr mai 
mare de CSH peritumorale acti vate, comparati v 
cu cei ce prezentau un număr redus. CSH peri-
tumorale acti vate sunt asociate formelor agre-
sive de CHC, cum ar fi  tumori de dimensiuni mai 
mari, invazivitate vasculară crescută, lipsa în-
capsulării tumorale, un stadiu TNM avansat şi 
niveluri ridicate de AFP. Numărul de CSH peri-
tumorale acti vate reprezintă un marker de prog-
nosti c pentru o evoluţie nefavorabilă. Asocierea 
acestuia cu nivelurile SPARC sau FAP sinteti zate 
de CSH acti vate îmbunătăţeşte acurateţea prog-
nosti cului (90).

Yuki K. şi colab. au demonstrat că recidiva 
CHC se localizează în principal în ţesutul hepati c 
peritumoral (114).

Există două forme de recidivă tumorală in-
trahepati că a CHC, prima reprezentată de micro-
metastazele intrahepati ce (MMIH) cu originea 
în tumora primară, iar cea de-a doua – apariţia 
multi centrică (AM). Diferenţierea între aceste 
forme este greu de stabilit. Pe baza studiilor 
clinice, s-a raportat că MMIH cu origine din tu-
mora primară reprezintă recidiva tumorală ti m-
purie, la mai puţin de un an post rezecţie tu-
morală, în ti mp ce AM este considerată recidiva 
tardivă, la mai mult de un an (115,116).

Prognosti cul de supravieţuire post recidivă a 
fost studiat pe două loturi de pacienţi, primul cu 
recidivă ti mpurie – MMIH, iar cel de-al doilea cu 
recidivă tardivă - AM. Studiul a vizat de asemenea 
gradul de acti vare al CSH peritumorale pentru 
ambele loturi. Rezultatele studiului au raportat 
un prognosti c nefavorabil în cazul pacienţilor cu 
recidivă ti mpurie. În acelaşi ti mp, în cazul acestui 
lot de pacienţi a fost evidenţiată de asemenea o 
intensifi care a acti vării CSH peritumorale. În 
concluzie, uti lizarea CSH peritumorale acti vate 
ca marker prognosti c vizează în special impli-
carea lor în iniţierea şi progresia MMIH. Tot-
odată, creşterea numărului de CSH acti vate în 
ţesutul peritumoral reprezintă o bază de apariţie 
şi dezvoltare a micrometastazelor hepati ce 
(117).

În cazul infl amaţiei hepati ce, are loc o am-
plifi care a sintezei de proteine implicate în fi -
brogeneză, de ti pul FAP, SPARC şi TNC de către 
CSH acti vate (13,15,118).

Sinteza crescută de FAP de către CSH peri tu-
morale acti vate se corelează cu creşterea ni ve-
lului seric al γ-glutamiltransferazei, demons-
trând astf el că CSH peritumorale acti vate 
agra  vează fi broza şi infl amaţia cronică, generând 
mediul propice supravieţuirii tumorale. Astf el, 
CSH peritumorale acti vate pot fi  un indicator al 
unui prognosti c nefast şi ca urmare a implicării 



214

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 3(27), AN 2012

lor în răspunsul infl amator. Atât celulele regla-
torii T Foxp3+ (Tregs) cât şi macrofagele CD68+ 
(MФ) sunt markeri ai unui prognosti c clinic ne-
favorabil. Mai multe studii au raportat o corelaţie 
între CSH peritumorale acti vate şi aceşti  markeri 
prognosti ci (119,120,121).

Mai mulţi autori au evidenţiat implicarea MФ 
şi Tregs în căile imunosupresive asociate CHC 
(119,121,122). Imunosupresia peritumorală 
este amplifi cată ca urmare a interacţiunii 
acestora cu CSH peritumorale acti vate (8,123, 
124). Astf el se poate concluziona că CSH peri-
tumorale acti vate intervin în dezvoltarea unui 
mediu peritumoral imunosupresiv ce favorizează 
recidiva CHC.

Pe lângă valoarea lor prognosti că, CSH peri-
tumorale acti vate pot fi  uti lizare şi ca un marker 
al recidivei CHC post rezecţie tumorală, datorită 
rolului lor proinfl amator şi imunosupresiv. O 
abordare terapeuti că profi lacti că pentru recidiva 
CHC ar putea fi  reprezentată de inhibarea sau 
reversia acti vării CSH peritumorale.

Rolul inhibiţiei şi/sau inducerii apoptozei CSH în 
profi laxia şi terapia neoadjuvantă a CHC

Reducerea stresului oxidati v reprezintă o po-
tenţială ţintă terapeuti că în prevenirea fi bro-
genezei şi, astf el, a apariţiei CHC. Un studiu ex-
pe rimental pe model animal cu ciroză hepati că 
indusă prin ligaturarea ductului biliar comun, a 
raportat o diminuare a fi brozei hepati ce prin re-
ducerea stresului oxidati v, ulterior administrării 
IGF-1, un important reglator al metabolismului 
intermediar (125).

O altă ţintă terapeuti că în prevenirea carcino-
genezei o reprezintă blocarea căilor de semna-
lizare mediate de citokine cu ajutorul anta go-
nişti lor receptorilor citokinici. O serie de studii 
au evidenţiat rolul major al căilor de semnalizare 
mediate de TGF-β şi PDGF atât în fi brogeneză 
cât şi în tumorogeneză, consecuti v acti vării CSH 
(126). Prin elucidarea rolului major al citokinelor 
proliferati ve de ti pul PDGF, TGF-α şi FGF în apa-
riţia fi brozei hepati ce, ca urmare a sti mulării re-
ceptorilor ti rozinkinazici de pe suprafaţa CSH 
acti vate, au putut fi  elaboraţi o serie de inhibitori 
ai acestor căi de semnalizare. Beno şi cola bo-
ratorii au raportat blocarea mitogenezei induse 
de PDGF cu ajutorul lipooxigenazei, un inhibitor 
al acestuia (127). Rezultate asemănătoare au 
fost obţinute şi după uti lizarea inhibitorilor aci-
dului γ-linoleic şi ai receptorilor PPARγ (128).

Un studiu pe model animal cu ciroză hepati că 
indusă experimental, a evidenţiat o reducere a 
acti vităţii TGF-β1, urmată de o diminuare ul te-
rioară a numărului de CSH acti vate secundar 
administrării HGF (129).

Mikula şi colab. au raportat o diminuare a 
fi brozei hepati ce şi a progresiei tumorale după 
inhibarea căii de semnalizare celulară mediate 
de TGF-β dintre hepatocite şi CSH acti vate, cu 
un antagonist Smad7 (2). Un studiu recent a 
evidenţiat o diminuare a fi brozei şi a tumoro ge-
nezei după blocarea căilor de semnalizare me-
diate de PDGF şi TGF-β de la nivelul CSH acti vate, 
cu ajutorul unui inhibitor de ti rozinkinază PTK/
ZK (130).

Experimental, s-a obţinut o diminuare a 
fi brozei hepati ce datorită scăderii numărului de 
CSH acti vate, ca urmare a administrării de in-
terferon-γ, prin inhibarea sintezei ARNm a co-
lagenului ti p I, principalul consti tuent al MEC 
(131).

O reducere semnifi cati vă în progresia fi brozei 
hepati ce a fost obţinută experimental prin re-
ducerea TGF-β acti vat, la șobolan, după ad-
ministrarea camostat mesylatului – un inhibitor 
de protează (132). Yoshiji și colab. au demonstrat, 
într-un studiu pe model animal, o diminuare a 
gradului fi brozei hepati ce ca urmare a ad mi-
nistrării unui inhibitor de receptor ti rozinkinazic 
– imati nib mesilatul. Acesta acţionează pe de o 
parte prin reducerea importantă a proliferării și 
migrării CSH acti vate induse de PDGF-BB, iar pe 
de altă parte prin diminuarea sintezei de ARNm 
al procolagenului α2-(I) în CSH acti vate (133).

Bortezomibul, un inhibitor de protează, in-
duce apoptoza CSH prin blocarea acti vităţii 
NFκB, crescând ti mpul de înjumătăţire al inhi-
bitorilor acestuia (134).

Raetsch și colab. au obţinut o reducere a 
gradului de fi broză hepati că prin antagonizarea 
efectului generat de TNF-α cu ajutorul pentoxi-
fi linei, un derivat meti lxanti nic (135). 

Blocarea căii de semnalizare mediate de NF-
kB reprezintă o altă potenţială ţintă terapeuti că 
în prevenirea carcinogenezei. În această direcţie, 
un studiu ulterior a raportat reducerea sintezei 
de colagen α I de către CSH acti vate, secundar 
ad ministrării de pentoxifi lină, prin inhibarea 
degradării de I kappa b α, care la rândul său blo-
chează acti varea NF-kB (136).

În ti mpul vindecării leziunii hepati ce, apop-
toza reprezintă mecanismul principal implicat în 
reducerea numărului de CSH acti vate (137). 
Astf el, o altă ţintă terapeuti că profi lacti că și neo-
adjuvantă în terapia CHC o reprezintă declan-
șarea apoptozei CSH acti vate. După acti vare, 
CSH acti vate sinteti zează în exces TIMP-1 și 
TIMP-250, care generează un efect inhibitor 
asupra colagenazelor intersti ţiale, ducând la o 
diminuare a degradării MEC, urmată de acu-
mularea acestuia. Murphy și colab. au evidenţiat 
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efectul anti apoptoti c exercitat de TIMP-1 asupra 
CSH acti vate. TIMP-1 îndeplinește un rol major 
în supravieţuirea CSH prin blocarea directă a 
apoptozei acestor celule (138). Totodată, uti li za-
rea antagoniști lor acestuia ar putea reprezenta 
o potenţială măsură terapeuti că, prin inhibarea 
sintezei de colagen I și prin inducerea apoptozei 
CSH acti vate. Astf el, antagoniști i TIMP duc la o 
diminuare a fi brozei hepati ce și o scădere a ris-
cului de apariţie a CHC (139).

Pe suprafaţa CSH acti vate, au fost identi fi caţi 
o serie de mediatori ai apoptozei, de ti pul Bcl/
Bax, Fas/FasL, precum și receptori TNF, astf el o 
posibilă strategie terapeuti că ar putea urmări 
declanșarea apoptozei prin sti mularea acestor 
mediatori (140,141).

Celulele natural killer (NK), pe lângă rolul lor 
în răspunsul imun înnăscut, intervin în limitarea 
fi brozei hepati ce prin neutralizarea CSH acti vate 
(142,143) și prin eliberarea de citokine anti fi -
broti ce INFα și INFγ (131,144).

Apoptoza CSH a fost obţinută în absenţa stre-
sului oxidati v, pe un model animal, consecuti v 

administrării glitoxinei, un metabolit fungic, prin 
eliberarea citocromului c mitocondrial și prin 
acti varea caspazei-3 și depleţia de ATP, res pon-
sabile de reducerea fi brogenezei (145).

Strategii terapeutice viitoare
CSH peritumorale acti vate ar putea avea un 

rol prognosti c, permiţând aprecierea evoluţiei 
bol navilor cu CHC, precum și posibilitatea apa-
riţiei metastazelor intrahepati ce și a recidivei 
tumorale post rezecţie chirurgicală.

Printr-o mai bună înţelegere a mecanismelor 
fi ziopatologice prin care CSH acti vate intervin în 
carcinogeneză, se pot elabora pe viitor noi ţinte 
terapeuti ce care să vizeze inhibarea acestora. 
Astf el, o terapie neoadjuvantă postoperatorie 
ar putea viza împiedicarea dezvoltării recidivelor 
în ţesutul peritumoral. De asemenea, prin indu-
cerea apoptozei sau a reversiei în stadiu inacti v 
a CSH peritumorale acti vate, ar fi  posibilă scă-
derea incidenţei recidivelor CHC, obţi nându-se 
totodată o rată mai mare de supravieţuire a pa-
cienţilor.
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