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REZUMAT
Majoritatea formaţiunilor hepatice maligne este reprezentată de tumori primitive. Din punct de vedere histologic,
originea tumorilor hepatice primitive poate fi foarte variată: hepatocite, colangiocite, structuri mezenchimale sau pot
avea compoziţie mixtă.
Carcinomul hepatocelular (CHC) ocupă locul cinci ca frecvenţă printre tumorile maligne. Câţiva markeri serologici
sunt folosiţi în mod curent pentru diagnosticul şi prognosticul CHC; totuşi, specificitatea şi senzitivitatea lor le fac
insuficiente pentru un diagnostic corect. Studiile recente tind să concluzioneze că utilizarea unui grup de markeri
este mai adecvată, datorită acurateţei combinate mai mari decât a testelor standard singure. Utilizarea markerilor
tisulari este restricţionată deoarece biopsia hepatică încă reprezintă un risc de diseminare de-a lungul căii parcurse
de acul de biopsie, şi este în general asociată cu o rată înaltă de rezultate fals-negative, în special la tumorile mici.
Alte tipuri de cancere hepatice, cum ar fi colangiocarcinomul, angiosarcomul, hemangioendoteliomul epiteloid sau
hepatoblastomul beneficiază, de asemenea, de markeri serologici, însă diagnosticul pozitiv se face în principal prin
metode imagistice.
Cuvinte cheie: tumori hepatice maligne, diagnostic imagistic

ABSTRACT
The majority of liver malignancies are represented by primary tumors of the parenchyma. Their origin
may vary based on the histological populations of origin: hepatocytes, cholangiocytes, mesenchymal
structures or mixed forms.
Hepatocellular carcinoma (HCC) ranks fi h as frequency among malign tumors. A number of serological
markers are currently employed in research for diagnosis and prognosis; however their specificity and
sensitivity are insuﬃcient for an accurate diagnosis. Recent studies tend to conclude that a panel of markers
is more suitable, as their combined accuracy is higher than standard tests alone. Employment of tissue
markers is restricted, as liver biopsy still represents a risk of dissemination along the path of the biopsy
needle, and is generally associated with a high rate of false-negative results, especially in small tumors.
Other types of liver cancers, such as cholangiocarcinoma, angiosarcoma, epithelioid hemangioendothelioma or
hepatoblastoma also benefit from serological markers, their positive diagnosis being however mainly imagistic.
Key words: liver malignancies, imagistic diagnosis
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ajoritatea formaţiunilor hepatice maligne este reprezentată
de tumori primitive. Din punct
de vedere histologic, originea
tumorilor hepatice primitive
poate fi foarte variată: hepatocite, colangiocite,
structuri mezenchimale sau pot avea compoziţie
mixtă. (1-4)
Clasificarea tumorilor hepatice maligne (1,5,6)
Tumori epiteliale
Carcinom hepatocelular
Carcinom hepatic fibrolamelar
Colangiocarcinom
Tumori mixte hepato- şi colangiocelulare
Hepatoblastom tipul epitelial
Tumori mezenchimale
Angiosarcom
Hemangioendoteliom epitelioid
Sarcom embrionar nediferenţiat
Fibrosarcom
Leiomiosarcom
Rabdomiosarcom embrionar
Histiocitom malign fibros
Limfom hepatic primitiv
Tumori mixte
Hepatoblastom (tipul mixt epitelial-mezenchimal)
Carcinosarcom
Tumori ale celulelor sistemului APUD
Carcinoid hepatic
Carcinomul hepatocelular

Carcinomul hepatocelular (CHC) ocupă locul
cinci ca frecvenţă printre tumorile maligne, cu
aproape un milion de cazuri noi anual, iar ca localizare digestivă, reprezintă a doua cauză de
cancer după cel gastric. Rata de supravieţuire
pentru cancerul simptomatic netratat variază
între 0 şi 1% la 2 ani. (7-9)
În ceea ce priveşte mortalitatea, CHC
reprezintă a treia cauză de deces prin cancer în
lume şi principala cauză de deces la cirotici în
Europa de Vest. (7,9,10)
Explorări biologice
Explorarea hematologică poate evidenţia o
anemie ușoară. Anemia este mai frecventă la
pacienţii chinezi și cei africani de culoare diagnosticaţi cu hepatocarcinom, mai mult de
jumătate dintre aceștia prezentând anemie.
Anemia severă este rară și poate fi determinată
de sângerarea tumorii, mai ales când se instalează brusc. Poliglobulia, ca fenomen paraneoplazic, este rară și se datorează substanţelor

eritropoetin-like produse de tumoră. (11,12)
Poate fi prezentă o leucocitoză, ușoară sau moderată, cu neutrofilie. (13) Numărul trombocitelor poate fi crescut. (12)
Modificări biochimice
Testele funcţionale hepatice nu aduc elemente caracteristice pentru diagnosticul de
CHC. Majoritatea pacienţilor prezintă testele
funcţionale hepatice modificate din cauza cirozei. De obicei, în stadiile avansate nivelurile
serice ale aminotransferazelor, ca și ale fosfatazei
alcaline, gama-glutamil transferazei (γ-GT) și
lactat de hidrogenazei (LDH) sunt semnificativ
crescute. Raportul AST/ALT este supraunitar.
Valorile foafatazei alcaline (FA) sunt mari, pe
seama creșterii fracţiunii tumorale specifice
acesteia. Izoenzima 5 a LDH are valori mai mari
comparativ cu LDH4, spre deosebire de metastazele hepatice, în care creșterea celor două
izoenzime este inversată. (14)
Hipoglicemia este prezentă la 30% dintre
bolnavi și are mecanism complex:
• consum crescut de glucoză din cauza
masei tumorale mari (tumori rapid progresive, nediferenţiate);
• glicogenoză dobândită cu creşterea conţinutului de glicogen la nivelul ţesutului
tumoral şi scăderea glucozo-6-fosfatazei
şi fosforilazei (tumori lent progresive);
• nivel ridicat al factorului de creştere
insulin-like 2 (IGF 2) la pacienţii cu episoade recurente severe de hipoglicemie.
(15)
Hiperlipemia apare rar, iar aproximativ o
treime din bolnavi au hipercolesterolemie, chiar
după o dietă săracă în grăsimi. Prezenţa hipercolesterolemiei la un pacient cu boală hepatică
noncolestatică poate ridica suspiciunea de CHC.
În condiţii fiziologice, concentraţia enzimei
HMG-CoA reductază influenţează, prin feedback negativ, sinteza colesterolului de către hepatocitele normale. Creşterea sintezei de colesterol la nivelul hepatocitelor maligne se
datorează absenţei inhibiţiei exercitate de HMGCoA reductaza asupra celulelor neoplazice. (16)
Hipercalcemia apare prin producţia crescută
de parathormon-like (pseudohiperparatiroidism)
sau datorită metastazelor osoase. (12)
Sindromul biologic „inflamator“ nespecific
se caracterizează prin creșterea VSH-ului, α2globulinelor și a fibrinogenului, neavând valoare
pentru diagnosticul CHC. Uneori poate fi prezentă o disfibrinogenemie (posibil cu apariţia
unui tip fetal de fibrinogen), evidenţiată prin
prelungirea timpului la testul cu reptilază,
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reflectând mai degrabă un defect funcţional de
întârziere a polimerizării monomerilor de fibrină.
(1) Criofibrinogenemia apare rar. (12)
Markeri serologici utilizaţi în diagnosticul
hepatocarcinomului
Markeri tumorali
Potrivit National Cancer Institute (NCI), markerii tumorali sunt substanţe produse de tumoră
sau de gazdă, detectabile în fluidele biologice
sau ţesuturi, care permit diferenţierea unei boli
neoplazice de una neneoplazică. Acești markeri
susţin diagnosticul, au rol în localizarea procesului de neoformaţie, în aprecierea prognosticului, în monitorizarea evoluţiei sub tratament,
detectarea recidivelor locale sau la distanţă și în
screeningul populaţiei cu risc.
Există mai multe tipuri de markeri tumorali:
enzime, izoenzime, hormoni, antigene oncofetale, epitopi carbohidraţi etc. Din nefericire,
până în prezent nici unul dintre biomarkerii
cunoscuţi nu are specificitate satisfăcătoare.
(7,17,18)
Prognosticul hepatocarcinomului avansat
este sever, în timp ce doar tumorile de dimensiuni reduse, pretabile la tratament curativ, sunt
singurele asociate cu o durată de supravieţuire
mai lungă. Prin urmare, diagnosticul precoce
este singurul care oferă o şansă acestor bolnavi.
Acest fapt a determinat căutarea de markeri
care să permită detectarea în fază incipientă a
carcinomului hepatocelular. (7,17)
Până în prezent nici unul dintre biomarkerii
cunoscuţi nu are specificitate satisfăcătoare. Cei
mai utilizaţi markeri tumorali serici sunt: alfafetoproteina, alfa-fetoproteina fucozilată, desγ-carboxiprotrombina și α-L-fucozidaza.
Alfa fetoproteina (AFP) este în prezent singurul marker tumoral seric utilizat curent în
diagnosticul CHC. αFP este o glicoproteină cu
greutate moleculară de 72.000 daltoni, alcătuită
din 590 de aminoacizi, glicozilată și sialilată.
(1,9,19) Este sintetizată de hepatocite în timpul
vieţii fetale, iar la adult scade sub 20 ng/ml. La
pacienţii cu hepatocarcinom este crescută în
aproximativ 50-75% dintre cazuri. (9) AFP pare a
avea utilitate diagnostică la valori mai mari de
200 UI/ml. Valoarea diagnostică a AFP este
limitată de doi factori: CHC cu AFP negativă și
existenţa de rezultate fals pozitive. (1) Determinarea AFP este utilă în următoarele situaţii:
confirmarea CHC în contextul unei leziuni hepatice focale evidenţiată imagistic, combinată
cu administrarea unei substanţe de contrast;
distincţia între macronodulii cirotici, nodulii displazici și CHC; screeningul grupelor populaţionale
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cu risc, în special la pacienţii cu ciroză hepatică;
depistarea recidivelor după rezecţia tumorii.
(1,20,21)
Deoarece AFP se asociază cu o sensibilitate
scăzută și o specificitate medie, fiind prezent cu
predilecţie la pacienţii cu tumori de mari dimensiuni, unde momentul operator a fost depășit, utilizarea sa este din ce în ce mai mult
contestată la nivel mondial. Prin urmare, se impune evidenţierea unor noi markeri serologici,
capabili să crească acurateţea diagnostică în
stadiile precoce ale CHC.
Alfa fetoproteina fucozilată (AFP - L3)
AFP-L3, varianta fucozilată a AFP, are o mare
afinitate a lanţului polizaharidic pentru Lens
culinaris și a fost propusă ca fiind ca un marker
mai bun al CHC, având sensibilitate și specificitate
crescute faţă de AFP pentru diagnosticul hepatocarcinomului.
Mai multe studii au urmărit utilizarea AFP-L3
ca factor prognostic în corelare cu mărimea,
diferenţierea, prezenţa metastazelor și în general cu evoluţia clinică a CHC, însă nu există un
consens din acest punct de vedere. Prin urmare,
AFP-L3 nu poate fi considerat un marker mai
bun decât AFP pentru detectarea hepatocarcinomului celular și deci nu este utilă în studiile
de supraveghere/diagnostic. (22-24)
Noi markeri serologici, cum ar fi de exemplu
glypican 3 (GPC3), un proteoglican heparan
sulfat, par a avea specificitate şi sensibilitate
mai mari decât AFP (25-27). Studii recente
(28,29) au demonstrat că GPC3 prezintă valori
crescute chiar şi la pacienţii la care alţi markeri,
precum AFP, sunt în limite normale. Această
sensibilitate crescută faţă de AFP se păstrează şi
la nivelul expresiei din ţesutul tumoral. Astfel,
se preconizează că GPC3 este un marker, atât
serologic cât şi tisular, deosebit de util în evaluarea evoluţiei hepatocarcinomului.
Des-gama-carboxiprotrombina (DCP), protrombină anormală produsă de hepatocitele tumorale care nu prezintă gama-carboxilarea reziduului glutaminic, poate diferenţia CHC de
formaţiuni tumorale hepatice benigne, având o
sensibilitate similară cu AFP și o specificitate
mai mare în absenţa deficitului de vitamina K
pentru stadiile timpurii ale hepatocarcinomului.
(29) Nu există corelaţii între nivelul seric al AFP
și cel al DCP, fiind descrise numeroase cazuri cu
AFP negativă, dar pozitive pentru DCP. (30) Determinarea concomitentă a AFP și DCP crește
rata diagnostică a CHC. (1) Gamma-glutamil
transferaza poate fi considerată un marker sensibil pentru diagnosticul de certitudine al CHC,
dar şi pentru diferenţiere sau prognostic. (31)
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α L-fucozidaza este crescută în CHC datorită
unui mecanism necunoscut. Are o sensibilitate
de 75% şi o specificitate de 90% în diagnosticul
CHC. (32) Totuși, acest marker tumoral are o
serie de limite. Astfel, într-un studiu efectuat de
Di Coccio şi colab., α L-fucozidaza nu a putut face
distincţia dintre ciroza hepatică şi CHC. (33)
Transglutaminaza serică 2 a fost citată recent
ca un marker serologic şi histologic de interes în
CHC, determinarea sa cantitativă în combinaţie
cu AFP crescând acurateţea diagnostică şi sensibilitatea acesteia din urmă. (34)
Factorul de creştere 2 similar insulinei (IGF-2
– Insulin-like growth factor 2) şi interleukina 6
sunt, de asemenea, citaţi ca markeri ce cresc
sensibilitatea AFP în diagnosticul şi prognosticul
CHC în diferite stadii. (35)
Alţi markeri, cum sunt feritina, antigenul carcinoembrionar (CEA), CA-125, fibrinogenul sunt
mai puţin sensibili pentru diagnostic. Neurotensina alături de transcobalamină, în special
transcobalamina I, cresc în carcinomul fibrolamelar.

Explorări morfologice
Odată cu dezvoltarea tehnicilor imagistice
au apărut controversele cu privire la necesitatea
confirmării histopatologice de rutină a CHC prin
puncţie biopsie hepatică (PBH). Principalul risc
al PBH este reprezentat de posibilitatea însămânţării pe traiectul acului de biopsie. Alte
argumente împotriva efectuării sistematice a
PBH sunt: rata crescută de rezultate fals negative
în tumorile mici, de sub 1 cm (peste 40%); producerea de hemoragii intratumorale; dificultatea
stabilirii diagnosticului în cazul CHC bine diferenţiat pe materialul recoltat prin biopsie. (1)
În prezent, un rol extrem de important în
diagnosticul CHC revine metodelor imagistice
cu substanţă de contrast (ultrasonografie, tomografie computerizată spirală multifazică, rezonanţă magnetică) care evidenţiază masa tumorală cu aspect sugestiv pentru CHC. (9)
Leziunile focale cu diametrul până la 1 cm se
supraveghează prin tehnici imagistice (Fig. 1).
(36)

Investigaţii suplimentare în
funcţie de dimensiunea tumorii

Algoritm pentru investigarea nodulilor de
dimensiune mică descoperiţi în timpul
screeningului pacienţilor cu risc de CHC

FIGURA 1. Algoritm pentru investigarea nodulilor mici identificaţi în urma unei ecografii efectuate pentru screeningul
pacienţilor cu risc crescut pentru CHC
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În prezent, PBH se recomandă în cazul tumorilor cuprinse între 1-2 cm, la care tehnicile
imagistice nu sunt concludente. Pentru stabilirea
diagnosticului histopatologic se poate recurge și
la explorarea laparoscopică cu efectuare de
biopsie hepatică ţintită. (36)
OMS recunoaște 5 tipuri de CHC: trabecular
(sinusoidal), solid (compact), pseudoglandular
(acinar), schiros și fibrolamelar.
Tipul trabecular (sinusoidal) – hepatocitele
maligne se dezvoltă în trabecule, de grosimi
variabile, diferenţiindu-se două forme: micro- și
macrotrabeculare. Forma microtrabeculară este
mai frecventă și se evidenţiază mai ales în nodulii
mici. Hepatocitele degenerate malign sunt hipernucleate și hipertrofiate. Straturile celulare
sunt periferice și pot fi alcătuite din celule cuboidale sau cilindrice. Celulele maligne sunt
orientate spre peretele vascular.
Tipul solid (compact) – este o variantă a
tipului trabecular și în special a celui macrotrabecular. Hepatocitele maligne sunt dispuse în
plajă, iar sinusoidele nu mai sunt prezente, fiind
înlocuite de capilare răspândite între straturile
celulare. Acest tip poate fi confundat cu metastazele scuamoase.
Tipul pseudoglandular (acinar) – reprezintă o
varietate de structuri pseudoglandulare. Dezvoltarea acestui tip de CHC se datorează dilatării
canaliculelor biliare prezente în trabeculele celulare. Hepatocitele maligne sunt dispuse într-un
singur strat de celule cilindrice, care prezintă microvili marginali. Modelul papilar este o variantă
rară a tipului pseudoglandular. Tipul acinar de
CHC nu se asociază niciodată cu mucina. În spaţiile glandulare se observă întotdeauna canalicule biliare, cu sau fără bilă.
Tipul schiros – este rar observat, cu excepţia
cazurilor supuse radio-chimioterapiei sau embolizării arteriale. Nodulii tumorali sunt alcătuiţi
din celule mici aglomerate, încorporate în ţesut
conjunctiv, cu pierderea arhitectonicii sinusoidale. Hepatocitele maligne se caracterizează
prin eozinofilie abundentă, nuclei mari, nucleoli
distincţi și prezenţa secreţiei biliare. Uneori,
hepatocitele maligne se transformă în celule „în
spiţă de roată“.
Tipul fibrolamelar – este o variantă a CHC
care se dezvoltă frecvent la tineri pe ficat necirotic. Tumora este bine delimitată, dar marginile sunt neregulate. Hepatocitele maligne
proliferează în cordoane mici, mărginite de colagen hialin lameler și gros. Frecvent apar calcificări în stroma lamelară. Celulele neoplazice
sunt mari, intens eozinofile, cu numeroase incluziuni citoplasmatice. Eozinofilia citoplasmei
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se datorează acumulării de mitocondrii. Creșterea tumorală este lentă. CHC fibronodular
trebuie diferenţiat de hiperplazia nodulară focală sau de adenomul hepatic. (14)
Cu excepţia CHC fibrolamelar, celelalte tipuri
histologice nu au un impact substanţial asupra
prognosticului. (37)
Gradarea histologică, cu valoare prognostică,
se realizează după Edmonson şi Steiner şi cuprinde 4 grade, în raport cu gradul de diferenţiere
al celulelor neoplazice:
Gradul I – se caracterizează în general
printr-un aspect benign, natura malignă fiind
sugerată de modelul creşterii generalizate.
Gradul II – se caracterizează prin prezenţa de
nuclei mai mari, hipercromatici şi hepatocite
dispuse sub formă acinoasă sau prin existenţa
altor anomalii structurale.
Gradul III – pleomorfismul celular devine
manifest, cu creşterea raportului nucleo-citoplasmatic. Poate dispărea structura trabeculară,
iar în interiorul aglomerării celulare pot fi evidenţiate numeroase celule gigante sinciţiale.
Gradul IV – ţesutul carcinomatos este compus
în mod uniform din puţine celule mature cu
nuclei mari şi citoplasmă puţină. Structura trabeculară dispare, ceea ce face dificilă recunoaşterea originii hepatocelulare a tumorii.
Acurateţea diagnostică poate fi îmbunătăţită
prin utilizarea unor markeri tumorali tisulari. La
nivel tisular există o multitudine de markeri, împărţiţi în mai multe categorii, în funcţie de rolul
jucat în dinamica tumorală. Un rol important în
evoluţia oricărei formaţiuni maligne, deci şi în
evoluţia hepatocarcinomului, este jucat de
angiogeneză, respectiv crearea de vase noi, şi
invazia şi metastazarea tumorii.
Markerii de angiogeneză, care odată pozitivaţi, indică existenţa vascularizaţiei de neoformaţie, sunt extrem de importanţi la nivelul
CHC, care este o tumoră foarte bine vascularizată,
această particularitate stând la baza diagnosticului imagistic bazat pe tehnici cu agenţi de
contrast, atât în ultrasonografie, cât şi în tomografia computerizată sau rezonanţă magnetică. Astfel, identificarea unor markeri de
neoangiogeneză la nivelul ţesutului hepatic
poate influenţa evoluţia bolii, densitatea patului
vascular fiind un factor de prognostic negativ
important.
Densitatea microvascularizatiei este un index
folosit în mod curent, presupunând imunomarcarea unei palete extinse de markeri specifici,
prezenţi la nivelul peretelui vaselor nou formate,
dar exprimaţi şi de restul celulelor tumorale
adiacente. Imunomarcarea CD31 si CD34 pare a
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avea importanţă prognostică mai redusă, conform unor studii recente (38,39), ca şi expresia
factorului von Willebrand (40), deşi au importanţă diagnostică, fiind markeri clasici pentru
neoangiogeneza. Totuşi, se pare că selecţia zonelor de interes, cât şi a probelor luate în calcul
este importantă, de aceea o apreciere corectă a
densităţii microvasculare a întregului parenchim
tumoral rămâne utilă.
Alţi markeri de neoangiogeneză, cu rol prognostic clar stabilit în literatură, sunt VEGF (vascular endothelial growth factor – factorul endotelial de creştere vasculară), supra-exprimat mai
ales în cancerele cu risc mare de (41,42); factorul
inductor al hipoxiei (43-45); sintetaza oxidului
nitric (NOS) (46,47); factorul de creştere al fibroblastelor (48), ce are rol prognostic doar în cantităţi mari; factorul endotelial de creştere ce
derivă din trombocite (platelet-derived endothelial growth factor – PD-EGF); (49-51); factorul
tisular; (52,53) endostatinele/colagenul XVIII;
(54) interleukina 8 (identificabilă, de asemenea,
în serul pacientilor cu CHC), şi nu în ultimul rând
angiopoietinele, în special angiopoietinele 1 şi 2,
al căror raport poate fi folosit cu succes ca factor
de prognostic independent pentru supravieţuire.
(55,56)
Invazia tumorală, alături de capacitatea tumorii de a metastaza sau de a dezvolta situs-uri
satelit în parenchimul hepatic, sunt influenţate
la rândul lor de o serie de markeri celulari. Determinarea calitativă și cantitativă a acestora are
rol prognostic important, supra- sau subexprimarea acestora putând indica încadrarea pacientului într-un alt stadiu tumoral, ce beneficiază
de alte măsuri terapeutice. A fost demonstrată,
de exemplu, eficacitatea redusă a metodelor de
radioablaţie în cazul tumorilor înalt invazive, situsurile satelite adiacente nefiind tratate în
cursul terapiei tumorii primare.
Dintre factorii de proliferare și invazie tumorală, un rol aparte îl joacă matrix metalloproteinazele (MMP), o familie de enzime proteolitice caracterizate prin capacitatea de a degrada
matrixul extracelular. MMP-2 (gelatinaza A), o
MMP ce degradează colagenul IV, componenta
principală a membranei bazale, a fost identificată
la pacienţii cu recurenţe post-rezecţie hepatică
(57). Expresia concomitentă a MMP-7 şi MMP-2
a fost asociată cu recurenţa post-operatorie în
primul an. (58) Expresia metalloelastazei macrofagelor umane (MMP-12) se pare că este un factor predictiv pentru o supravieţuire mai bună, în
cadrul unei analize multivariate. (59)
Complexele cadherină/catenină sunt implicate în aderenţa intercelulară, pierderea

expresiei E-cadherinei fiind în strânsă corelaţie
cu progresia şi invazia tumorală. Rolul lor este
însă incert, observându-se că dimensiunile iniţiale ale tumorii hepatice joacă un rol important
în valoarea prag ce ar trebui considerată pentru
evaluarea rolului lor prognostic. (60-63)
Alături de aceşti markeri, se pot cita familii
de factori de creștere ce au implicaţii în semnalizarea celulară şi intervin în mecanismele de
proliferare şi extensie a tumorii şi a vaselor de
neoformaţie. Astfel, factorul beta de transformare a creşterii (transforming growth factor
beta – TGF-Beta), ce aparţine unei superfamilii
de polipeptide cu rol în semnalizare, intervine în
reglarea creşterii celulare, diferenţiere, angiogeneză, invazie şi funcţie imună. (64-66) Familia
de receptori ai factorilor epidermali de creştere
(EGFR – epidermal growth factor receptor) este
exprimată în CHC. (67-69) Receptorul pentru
leptină, hormon circulant secretat de către adipocite, este implicat în modularea creşterii celulare, diferenţiere şi angiogeneză. (38,70)
Determinarea cu exactitate a valorilor acestor
markeri de semnalizare celulară ar putea oferi
noi ţinte terapeutice importante pentru medicaţia anticanceroasă, alături de rolul prognostic, care, odată stabilit, ar uşura alegerea metodei terapeutice care să asigure o supravieţuire
cât mai îndelungată, cu o rată de recurenţă tumorală cât mai scazută.
Colangiocarcinomul
Este o neoplazie cu punct de plecare din epiteliul căilor biliare intra- și extrahepatice. Reprezintă a doua tumoră hepatică malignă primitivă ca frecvenţă după CHC. Aproximativ
20-25% dintre tumori sunt localizate intrahepatic (colangiocarcinom periferic). (71,72)
Explorările biologice sunt în general nespecifice și reflectă în special gradul obstrucţiei
biliare. Se constată creșterea bilirubinei serice,
pe seama fracţiunii conjugate, a fosfatazei alcaline și gama glutamil transpeptidazei. Aminotransferazele pot avea niveluri serice ridicate în
obstrucţia biliară acută sau în colangită. Obstrucţia prelungită duce la scăderea valorilor
vitaminelor liposolubile și la alungirea timpului
de protrombină. Hipercalcemia poate să apară
ocazional în absenţa metastazelor osteolitice.
(71,72)
Markeri serologici şi biliari utilizaţi în
diagnosticul colangiocarcinomului
Nu există markeri tumorali specifici pentru
colangiocarcinom. Cei mai utilizaţi markeri
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tumorali serici sunt CA 19-9, CEA și CA-125, dar
au valoare diagnostică limitată. CA 19-9 are
valori mari la peste 85% dintre pacienţii cu colangiocarcinom, dar poate crește și în icterul
prelungit de cauză benignă, precum și în
afecţiuni hepatice severe de diverse etiologii. În
plus, determinarea CA 19-9 nu poate diferenţia
colangiocarcinomul de alte cancere în care acest
marker tumoral este crescut, cum sunt cancerul
pancreatic și cel gastric. (73) CEA este crescut la
aproximativ o treime din bolnavii cu colangiocarcinom, însă poate avea valori mari și în bolile
inflamatorii intestinale, obstrucţia biliară, afectare hepatică severă sau în alte tumori. CA-125
are valori crescute la 40-50% dintre pacienţii cu
colangiocarcinom. Prezenţa sa ar putea indica
existenţa metastazelor peritoneale. Valoarea
diagnostică a celor trei markeri tumorali menţionaţi crește prin determinarea lor concomitentă. Alţi potenţiali markeri tumorali pentru
diagnosticul colangiocarcinomului sunt CA-195,
CA-242, DU-PAN-2, IL-6 și tripsinogenul-2, însă
rolul lor nu este pe deplin stabilit. (72-75)
În bilă pot fi identificaţi markerii tumorali
CEA și fibronectina, precum și markeri genetici
moleculari (mutaţii la nivelul genei k-ras, inactivarea genei supresoare p.53 etc.). (76)
Explorări morfologice
Din punct de vedere macroscopic, colangiocarcinomul poate fi de două tipuri: periferic sau
centrohilar (cu 3 subtipuri: periductal sclerozant,
intraductal papilar, infiltrativ nodular). Este
ferm, albicios, cu reacţie desmoplazică intensă,
uneori cu ombilicare centrală, fără hemoragii și
necroză.
Confirmarea histologică și citologică a diagnosticului se poate obţine prin colangiopancreatografie endoscopică retrogradă, laparoscopie
sau laparotomie.
Microscopic, se caracterizeză prezenţa de
celule columnare dispuse în tubi, fibroză și
mucus. OMS recunoaște următoarele tipuri
histologice: tubular/glandular (~90%), trabecular, mucinos, cu celule „în inel cu pecete“,
adenoscuamos, mucoepidermoid, sarcomatoid.
Imunohistochimic, se constată că celulele
carcinoamelor ductelor biliare pot exprima CEA.
Antigenul nuclear de proliferare celulară (PCNA)
și ki-67 (proteină nucleară exprimată în concentraţie mare în celulele în proliferare și
absentă în celulele în repaos) sunt semnificativ
crescute în tumorile maligne faţă de leziunile
benigne și semnificativ crescute în tumorile
maligne nediferenţiate faţă de cele diferenţiate.
(74,76)
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Expresia oncogenelor c-myc, c-ras și c-erB-2
poate reprezenta un marker imunohistochimic
pentru diferenţierea colangiocarcinomului de
tumorile benigne. (76)
Deoarece colangiocarcinomul are o evoluţie
nefavorabilă, s-a urmărit identificarea de noi
markeri tisulari care să crească acurateţea diagnostică și să indice prognosticul. În funcţie de
rolul jucat în dinamica tumorală, acești markeri
sunt împărţiţi în mai multe categorii.
Angiogeneza, capacitatea de stimulare a
formării de noi vase, a fost puţin studiată pentru
colangiocarcinom. Park și colab. au arătat că
exprimarea la nivel tumoral a VEGF-C se corelează cu o durată redusă de supravieţuire
postrezecţie pentru bolnavii cu colangiocarcinom intrahepatic. (77) În contrast cu studiul
menţionat, Tang și colab., studiind o serie de
markeri ai angiogenezei, VEGF, densitatea microvascularizaţiei, angiopoietina-1, angiopoietina-2
și trombospondina-1, nu au găsit nici o corelaţie
între prezenţa acestor markeri și supravieţuirea
pacienţilor cu colangiocarcinom. (78)
Invazia tumorală și capacitatea de metastazare pot fi relevate prin utilizarea unor markeri
tumorali. Astfel, reducerea expresiei E-cadherinei se asociază cu un prognostic negativ, corelându-se cu invazia tumorală și metastazarea. (78)
Reducerea expresiei syndecan-1 (CD138),
mediator al aderenţei și comunicării intercelulare
și între celule și matricea intercelulară, este un
factor predictor independent al evoluţiei nefavorabile în colangiocarcinom. (80)
Expresia CD24 se asociază cu reducerea supravieţuirii (81,82), supraexprimarea matrix
metalloproteinazei 7 având aceeași semnificaţie.
(83)
Mucinele sunt proteine de dimensiuni mari
sintetizate de celulele epiteliale din diverse
organe, acţionând ca o barieră protectoare la
suprafaţa mucoaselor. Majoritatea studiilor
efectuate au evidenţiat corelaţia puternică
dintre prezenţa MUC1 și capacitatea crescută
de invazie și metastazare a colangiocarcinomului. (84-92) În contrast cu MUC1, MUC2
acţionează ca o proteină protectoare, exprimarea sa la nivel tumoral indicând un prognostic
mai bun. (93) Exprimarea crescută la nivelul
colangiocarcinomului a MUC4 se corelează cu
un prognostic negativ (84, 85), iar bolnavii cu
colangiocarcinom, pozitivi pentru MUC5AC
prezintă un risc crescut de deces. (94)
Angiosarcomul
Este cel mai frecvent tip de sarcom hepatic.
Se întâlnește la adulţi și predomină la sexul
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masculin, având incidenţă maximă în decadele a
șasea și a șaptea de viaţă. (95-98)
Examenele de laborator relevă modificări
nespecifice ale testelor biochimice hepatice.
Icterul colestatic este evidenţiat frecvent, în
special în stadiile tardive. (1, 96-98)
Morfologic, tumorile pot fi unice, dar, de cele
mai multe ori, sunt multicentrice. (95,100)
Diagnosticul histopatologic se stabilește prin
biopsie ţintită, prin laparoscopie, iar tehnicile
imunohistochimice evidenţiază fenotipul celulelor endoteliale (factorul VIII, CD34, CD31). (1)
Hemangioendoteliomul epitelioid
Este o tumoră cu origine în celulele endoteliale ale vaselor sanguine, la care se asociază o
reacţie desmoplastică importantă. Predomină la
tineri, sub 40 de ani, mai ales la sexul feminin,
dezvoltarea sa fiind favorizată de utilizarea de
contraceptive orale. (1,101)
Morfologic, tumorile sunt în general multiple,
de diverse dimensiuni, localizate în atât în lobul
drept hepatic, cât și în cel stâng. Diagnosticul se
stabilește prin examen histopatologic. Din punct
de vedere celular se identifică tipurile dendritic
și intermediar. O caracteristică a celulelor tumorale este prezenţa de filamente intermediare,
care dau aspectul epitelioid. (102) Celulele
tumorale sunt alungite, cu citoplasmă vacuolizată. Antigenul factorului VIII este evidenţiat
frecvent în citoplasmă și în vacuolele intracitoplasmatice. Celulele neoplazice de la periferia
masei tumorale proliferează de-a lungul sinusoidelor adiacente. (14) Tehnicile imunohistochimice evidenţiază natura endotelială a celulelor
tumorale, prin imunofluorescenţa faţă de anticorpii antifactor VIII, CD34 și CD31. (1)

Hepatoblastomul
Hepatoblastomul este cea mai frecventă tumoră hepatică malignă primitivă la copii. Afectează în general copiii sub 3 ani, predominând la
sexul masculin. Este rar diagnosticat în adolescenţă și extrem de rar la adulţi. (95,103)
Explorările biologice evidenţiază adesea anemie și trombocitoză. Transaminazele sunt moderat crescute la 15% din pacienţi. (103,104)
AFP are valori foarte mari la 80-90% dintre
bolnavi. Deși AFP nu este specifică pentru hepatoblastom, reprezintă un marker important
pentru monitorizarea răspunsului la terapie, a
progresiei tumorale și în detecţia recurenţei.
Interpretarea rezultatelor poate fi dificilă deoarece hepatoblastomul are frecvenţă maximă în
primii ani de viaţă, când nivelul AFP este
crescut.
DLK (delta-like protein) este o proteină
membranară a cărei funcţie nu este pe deplin
elucidată, a cărei expresie poate fi determinată
în diverse ţesuturi embrionare, printre care
hepatoblastele de rozătoare și ţesutul fetal
uman. DLK pare să fie un marker foarte sensibil
și specific pentru hepatoblastom. (105)
Morfologic, tumora este unică, voluminoasă,
bine delimitată și, de regulă, încapsulată. Se localizează mai frecvent în lobul drept și conţine
adesea arii de necroză și hemoragie. Există două
tipuri celulare, cu subtipurile corespunzătoare:
tipul epitelial (subtipul fetal, subtipul fetal și
embrionar, subtipul macrotrabecular și subtipul
cu celule mici și nediferenţiate) și tipul cu celule
mezenchimale (cu sau fără elemente teratoide).
(1,104,106)
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