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REZUMAT
Carcinomul hepatocelular (HCC) ocupă locul 5 în topul cancerelor şi constituie a 3-a cauză de deces prin cancer 

la nivel mondial. Prin prezentul studiu s-a încercat estimarea prevalenţei în literatura de specialitate a HCC la 
pacienţii non-cirotici cu hepatită virală C. Trigger-ul studiului a fost reprezentat de un caz particular, diagnosticat 
cu carcinom hepatocelular cu metastaze hepatice şi pulmonare, tromboză de venă cavă inferioară şi arteră pulmonară 
stângă la un pacient cu hepatită C asimptomatică. Prevalenţa şi incidenţa HCC la pacienţii cu hepatită cronică virală 
C (HCV) sunt difi cil de estimat, astfel se impune instituirea unui protocol de screening ecografi c şi prin alfa-
fetoproteină la aceşti pacienţi.
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ABSTRACT
Hepatocellular carcinoma (HCC) ranks among the top fi ve cancers and is the 3rd leading cause of cancer 

death worldwide. The present study a  empted to estimate prevalence in the literature of HCC in noncirrhotic 
patients with chronic hepatitis C. Trigger of this trial was one case diagnosed with hepatocellular carcinoma, 
liver and lung metastases, thrombosis of inferior vena cava and left pulmonary artery in a patient with 
asymptomatic chronic hepatitis C. Prevalence and incidence of HCC in patients with chronic hepatitis C are 
diffi  cult to estimate, such a screening protocol should be set up, by ultrasound and alpha-protein.
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INTRODUCERE
Dezvoltarea carcinomului hepatocelular (HCC) 

la persoanele infectate cu virus C hepati ti c este 

o problemă medicală în conti nuă creștere. HCC 
ocupă locul 5 în topul cancerelor şi cons ti tuie a 
3-a cauză de deces prin cancer la nivel mondial.
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SCOPUL LUCRĂRII
Esti marea prevalenţei în li tera tura de specia-

litate a HCC la pacienţii non-ciroti ci cu hepati tă 
virală C.

MATERIAL ŞI METODĂ
Trigger-ul prezentului studiu a fost reprezen-

tat de un caz parti cular, diagnosti cat cu carcinom 
he patocelular cu metastaze hepati ce (Fig. 1, 2) 
și pulmonare, tromboză de venă cavă inferioară 
(Fig. 3) și arteră pulmonară stângă (Fig. 4) la un 
pacient cu hepati tă C asimptomati că. Un bărbat 

milia refuzând necropsia. Parti cularitatea ca zu-
lui: HCC a apărut la un pacient cu hepati tă virală 
C asimptomati că, fără ciroză. (1) 

Studiul a constat în review al arti colelor pu-
blicate în baza de date PUBMED-MEDLINE, cu 
cuvinte-cheie de căutare „hepatocellular carci-
noma“, „C virus hepati ti s“, „noncirrhoti c“.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Au întrunit criteriile de includere 31 de arti -
cole. Prevalenţa esti mată a HCC la pacienţii non-
ciroti ci cu hepati tă virală C (HCV) ati nge aproape 
70%, în funcţie de locaţia geografi că. As  el, pre-
valenţa hepati tei C variază de la 0,4% în Suedia, 
Ger mania, Olanda până la 2-3% în ţările medi-
tera neene. În Europa, 60-70% dintre cazurile de 
HCC sunt cauzate de HCV, pe când în America de 
Nord 50-60%, iar în Asia şi Africa 20%, cu ex-
cepţia Japoniei, unde 70% dintre cazurile de HCC 
sunt cauzate de HCV. (1,2) Anual apar circa 
750.000 de cazuri noi de HCC şi aprox. 700.000 
de decese. În practi ca clinică din Japonia,  paci-
enţii cu hepati tă cronică C au recomandare de 

FIGURA 1. Ecografi a abdominală: tumoră peste 10 
cm diametru, heterogenă, neomogenă, contur slab 
delimitat, ocupând cea mai mare parte din lobul drept 
hepati c

FIGURA 2. CT abdominal: tumoră hepati că ce ocupă 
cea mai mare parte din lobul drept, alte determinări 
secundare hepati ce

în vârstă de 64 de ani s-a prezentat la camera de 
gardă cu simptomatologie nespecifi că debutată 
cu 3 zile anterior internării. Screeningul eco-
grafi c abdominal a decelat hepatomegalie, cu 4 
noduli hiperecogeni în lobul drept, cel mai mare 
infi ltrând vena cavă inferioară, cu tromboză lo-
cală. CT toracic: multi pli noduli pulmonari bila-
teral și tromboză de arteră pulmonară stângă. 
Pacientul a decedat 5 săptămâni mai târziu, fa-

FIGURA 3. Ecografi e abdominală: tromboză venă cavă 
inferioară

FIGURA 4. CT abdominal: tromboză arteră pulmonară 
stângă
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supra veghere a evoluţiei fi brozei hepati ce, pen-
tru diagnosti cul ti mpuriu al HCC. (3)

Cele mai multe cazuri de hepati tă sunt asimp-
to mati ce, dar ecografi a abdominală, larg uti lizată 
în practi ca clinică, poate fi  folosită în de tectarea 
şi investi garea hepatomegaliei.

Un studiu efectuat în SUA pe un lot de 1.480 
de pacienţi veterani infectaţi HCV şi urmăriţi pe 
o perioadă de 10 ani cu alfa-fetoproteină şi eco-
grafi e abdominală a arătat că nu există un pro-
tocol de supraveghere a acestor pacienţi, la 
77,8% dintre pacienţi evaluarea fi ind efectuată 
la 2 ani, iar supravegherea anuală la numai 2% 
dintre pacienţi. Supravieţuirea medie după diag-
nosti c a fost de 1,8 ani. (4,5)

S-a constatat că HCC se dezvoltă chiar în stadii 
ti mpurii în hepati ta cronică la pacienţii vârstnici 
cu infecţie HCV. În general 60-80% dintre pacienţi 
dezvoltă hepati tă cronică după infecţia cu HCV, în 
ti mp ce mulţi pacienţi dezvoltă HCC la aprox. 30 
de ani de la infecţia HCV. Ma joritatea pacienţilor 
cu infecţie cronică HCV pos    ransfuzională dez-
voltă HCC după vârsta de 60 de ani, în funcţie de 
vârsta la care au fost infectaţi. Vârsta pacienţilor 
infectaţi HCV este mai importantă decât durata 
infecţiei HCV în progresia către fi broză şi car-
cinogeneză, fi ind ra portate multi ple studii în care 
HCC a apărut în decada a 7-a sau a 8-a. Vârstnicii 
sunt suscepti bili la stresul oxidati v datorat scăderii 
valorii SOD şi scăderii acti vităţii celulelor NK, 
as  el, hepato carcinogeneza la vârstnici poate 
apă rea în stadii uşoare de infl amaţie şi fi broză. 
Creş terea pre valenţei HCC la femeile vârstnice 
este legată de scăderea nivelului estrogenic şi a 
răspunsului imun. (6)

Într-o metaanaliză efectuată de Zhou şi colab. 
în 2011, dimensiunea medie a tumorii he pati ce 
a fost semnifi cati v mai mare în HCC-HVB şi HCC 
non-HVB, non-HCV, decât în HCC-HCV, iar preva-
lenţa cirozei hepati ce a fost mai mare în grupul 
HCC-HCV. Incidenţa invaziei vas culare, a metas-
tazelor hepati ce şi a nodulilor sa teliţi, a formării 

capsulei tumorale şi a nivelului alfa-feto proteinei 
a fost similară în toate cele 3 gru puri. (7)

O combinaţie de factori virali specifi ci, ge-
neti ci, de mediu şi imunologici determină pro-
gresia la HCC a hepati tei cronice HCV. (8) Atât 
proteinele structurale, cât şi cele non-structurale 
ale HCV contribuie la generarea radicalilor liberi 
de oxigen şi la creşterea stresului oxidati v, cu 
peroxidarea lipidelor şi afectarea oxidati vă a 
ADN-ului. Proteina HCV NS5A induce stres oxi-
dati v la nivelul reti culului endoplasmic şi eli be-
rarea de Ca 2+, cu generarea radicalilor liberi de 
oxigen de către mitocondrii, prin acti varea NF-kB 
şi STAT3. Expresia genei HCV core scade ni ve-
lurile GSH şi NADPH mitocondriale, însoţite de 
creşterea captării Ca2+ şi generarea radicalilor 
liberi de oxigen în mitocondrii, induce stresul 
oxi dati v al reti culului endoplasmic şi modulează 
producţia de citokine şi enzime. HCV induce şi 
un răspuns autofagic incomplet. As  el, radicalii 
liberi de oxigen pot modula expresia geneti că, 
adeziunea celulară, metabolismul celular, ciclul 
celular şi moartea celulară, induc afectarea oxi-
dati vă a ADN-ului, creşterea aberanţelor cromo-
zomiale. (9) Villanueva sugerează că variantele 
comune ale locusului DEPDC5 afectează sus cep-
ti bilitatea la HCC la japonezii cu infecţie cro nică 
HCV, ca şi Miki şi colab., în ti mp ce Kumar şi 
colab. identi fi că locusul MICA. (10,11,12,13) 
Huang şi colab., într-o metaanaliză publicată în 
2011 au arătat că infecţia HCV cu genoti p 1b du-
blează riscul de HCC, în comparaţie cu cei care 
nu au acest genoti p, în ti mp ce genoti purile 1 şi 
2 sunt asociate cu un risc mai scăzut. 

CONCLUZII
Prevalenţa și incidenţa HCC la pacienţii cu 

HCV sunt difi cil de esti mat; as  el, se impune in-
sti  tuirea unui protocol de screening ecografi c și 
prin alfa-fetoproteină la acești  pacienţi.
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