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REZUMAT
Carcinomul hepatocelular (CHC) este una dintre principalele cauze de deces prin cancer în întreaga lume, iar
incidenţa sa este de aşteptat să crească în continuare în următorii ani. În acest studiu am urmărit măsurarea
gradului de asociere epidemiologică prin determinarea frecvenţei factorilor de risc în lotul test şi lotul martor, precum
şi prin determinarea forţei asociaţiei epidemiologice dintre factorii de risc studiaţi şi prezenţa CHC. Hepatitele cu
virus B şi C (HVB, HVC), precum şi consumul de alcool şi tutun sunt factori de risc importanţi implicaţi în
patogenia carcinomului hepatocelular. Riscul de a dezvolta carcinom hepatocelular creşte proporţional cu cantitatea
de alcool şi tutun consumate zilnic. Prevenţia transmiterii virusurilor hepatitice este strategia cea mai importantă
pentru a reduce riscul de a dezvolta CHC, dar şi educaţia pentru sănătate în ceea ce priveşte anumiţi factori de risc
precum fumatul sau consumul de alcool.
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ABSTRACT
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a leading cause of death from cancer all over the world, and its
incidence is expected to rise further in coming years. In this study we aimed to measure the degree of
epidemiological association by determining the frequency of risk factors in the test group and control group,
and by determining the strength of the epidemiological association between risk factors studied and presence
of HCC. Hepatitis B and C virus (HBV, HCV), alcohol and tobacco are major risk factors involved in the
pathogenesis of hepatocellular carcinoma. The risk of developing hepatocellular carcinoma increases with the
amount of alcohol and tobacco consumed daily. The prevention of transmission of viral hepatitis is the most
important strategy to reduce the risk of developing HCC, but also the health education regarding risk factors
such as smoking or alcohol consumption.
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INTRODUCERE
Carcinomul hepatocelular (CHC) ocupă locul
5 în rândul celor mai frecvente tumori maligne
(1), dezvoltându-se cel mai adesea pe un ficat
cirotic. Incidenţa sa este în creștere la nivel mondial, între 3 și 9% anual (2). În literatura de
specialitate se menţionează următorii factori de
risc implicaţi în etiologia carcinomului hepatocelular: hepatita cronică cu virus B și virus C,
ciroza hepatică, consumul de alcool, tutun și
aflatoxine, hemocromatoza, ciroza biliară primitivă, deficitul de alfa 1 antitripsină, estrogenii.
Mai nou sunt implicate și alte patologii precum
diabetul zaharat, dislipidemia și sindromul dismetabolic (3).
Virusul B nu are efect direct oncogen în hepatocitul infectat. Apariţia CHC la pacienţii cu
hepatită virală B este un proces multistadial și
multifactorial. Riscul apariţiei CHC crește cu durata bolii și cu severitatea afectării hepatice,
fiind dependent de statusul viral (4-6).
Virusul C este factor dominant în CHC atât în
ţările vestice, cât și în cele estice. Consumul concomitent de alcool, coinfecţia cu alte virusuri
contribuie la heterogenitatea acestei afecţiuni
(7-8).
Prevalenţa cirozei hepatice, indiferent de
etiologia acesteia, variază între 80-90% la pacienţii cu CHC. Atât în infecţia cronică cu virus B
și C, cât și la consumatorii cronici de alcool, prezenţa cirozei hepatice crește riscul de CHC
(9-10).
Consumul cronic de alcool (evaluat subiectiv
prin anamneză > 80 g/zi, 10 ani) crește de 5 ori
riscul de CHC. La marii băutori, în 32-45% dintre
cazuri, alcoolul poate fi cauză unică pentru CHC,
având ca stadiu intermediar ciroza alcoolică.
Alcoolul este cofactor de risc pentru CHC în hepatitele cronice virale: în hepatita B alcoolul accelerează hepatocarcinogeneza, iar în hepatita
C precipită apariţia cirozei hepatice (11,12).
Tutunul, prin potenţialul carcinogenetic al diferitelor componente care se metabolizează în
ficat determină o incidenţă de 3 ori mai mare
pentru CHC la fumătorii cronici comparativ cu
nefumătorii (13-16).

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul nostru include 40 de pacienţi cu carcinom hepatocelular care au fost internaţi în
perioada ianuarie 2005 – decembrie 2009 în
Departamentul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni şi un
lot martor ce cuprinde 80 de pacienţi care nu au
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CHC, internaţi în 3 departamente diferite: dermatologie, o almologie şi ORL. Loturile sunt similare în ceea ce priveşte vârsta (± 5 ani) şi sexul
pacienţilor. Pacienţii din lotul martor au fost internaţi în aceeaşi perioadă, nu au alte boli de
ficat sau alte neoplasme, iar factorii de risc implicaţi în patologiile respective sunt total diferiţi.
Au fost înregistrate şi analizate caracteristicile
demografice, paraclinice şi comportamentale
ale pacienţilor reprezentate de sex, vârstă, reşedinţă, prezenţa Ag HBs şi a Ac anti-HCV, ingestia
de alcool şi consumul de ţigări.
În lotul celor 40 de cazuri cu CHC se regăsesc
32 (80%) de bărbaţi şi 8 (20%) femei, cu un
raport M:F de 4:1, majoritatea locuind în mediul
urban. În lotul martor, 67 de pacienţi (83,75%)
sunt de sex masculin şi 13 (16,25%) sunt de sex
feminin, cu un raport M:F de 5:1, majoritatea
locuind în mediul urban (Tabelul 1).
Vârsta medie pentru lotul de cazuri a fost de
54,6 ani (deviaţia standard, 11,7), iar în lotul
martor vârsta medie a fost de 57,2 ani (deviaţia
standard, 7,6).
Un nefumător este definit drept un individ
care nu a fumat niciodată însumate 100 de ţigări, ori un fumător care a renunţat la acest viciu
în urmă cu 10 ani sau mai mult.
În ceea ce priveşte consumul de alcool, ne
interesează frecvenţa şi cantitatea ingerată
pentru fiecare tip de băutură alcoolică (bere, vin
sau băuturi spirtoase). O cantitate de 10 g etanol
este considerat echivalentul a 30 ml coniac sau
100 ml vin sau 250 ml bere. (Tabelul 2 ) (17,18).
TABELUL 1. Distribuţia cazurilor şi a martorilor în
funcţie de sex şi vârstă
Variabila

Cazuri
Nr.

Masculin
Feminin

32
8

< 49 ani
50-69 ani
> 70 ani

13
20
7

%
Sex
80
20
Vârstă
32,5
50
17,5

Control
Nr.

%

67
13

83,75
16,25

26
38
16

32,5
47,5
20

TABELUL 2. Echivalentul în grame de etanol la diverse
categorii de băuturi
Concentraţie Can tate Can tate
de alcool
de băutură de etanol
Bere cu conţinut Aproximativ
330 ml
10 g
redus de alcool
2-3%
Bere uzuală
4-5%
330 ml
14-15 g
Vin roșu/alb de
10-14%
750 ml
60-80 g
masă
Băutură
38-48%
30 ml
10 g
spirtoasă

Tip băutură
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Datele obţinute le-am introdus într-un tabel
de contingenţă 2 x 2, iar prelucrarea şi analiza
informaţiilor am realizat-o cu ajutorul programului SPSS versiunea 16.0.
Am urmărit măsurarea gradului de asociere
epidemiologică prin determinarea frecvenţei factorilor de risc în lotul test şi lotul martor, precum şi
prin determinarea forţei asociaţiei epidemiologice
dintre factorii de risc studiaţi şi prezenţa CHC.
În ceea ce priveşte frecvenţa factorilor de
risc, ne aşteptăm ca aceasta să fie mai mare la
pacienţii cu CHC decât la cei din lotul martor.
Pentru măsurarea forţei asociaţiei epidemiologice în studiul nostru am folosit raportul cotelor (Odds Ratio, OR reprezintă raportul dintre
cota bolii la expuşi şi cota bolii la neexpuşi) şi
fracţiunea etiologică a riscului atribuibil (FRA%).
Pentru aprecierea nivelului de semnificaţie
statistică am calculat testul χ² Mantel-Haenszel.

REZULTATE
În lotul pacienţilor diagnosticaţi cu CHC, 27
sunt infectaţi cu VHB şi 8 sunt infectaţi cu VHC.
În rândul pacienţilor infectaţi cu VHB 22 sunt
fumători şi 25 consumă alcool. În ceea ce-i priveşte pe cei infectaţi cu VHC, 7 au declarat atât
consum de alcool, cât şi de ţigări.
În momentul diagnosticării cu CHC, o proporţie de 25% dintre pacienţi ştiau că au ciroză
hepatică în antecedente. În urma investigaţiilor
efectuate, procentul celor cu CHC asociat cirozei
hepatice a crescut la 47,5%.
Pe baza datelor calculate şi prezentate în
tabelul nr. 3 pentru consumul de alcool valoarea
calculată a OR (de 3,4 pentru un IC 95% cuprins
în intervalul 1,18-10,25) indică faptul că riscul
de a dezvolta CHC este semnificativ mai mare la
persoanele care au declarat un consum constant

de etanol faţă de cele care nu au acest factor de
risc comportamental.
Determinarea fracţiunii etiologice a riscului
atribuibil ne indică faptul că, în studiul nostru,
59% dintre cazurile de CHC pot fi atribuite consumului de alcool.
În ceea ce priveşte riscul reprezentat de consumul de ţigări, valoarea calculată a OR (de 6,38
pentru un IC 95% cuprins în intervalul 2,3418,06) indică faptul că probabilitatea de a dezvolta CHC este de 6 ori mai mare la persoanele
care au declarat acest comportament.
Prin interpretarea valorii FRA% putem spune
că o proporţie de 84% dintre cazurile cu CHC
poate fi atribuită fumatului.
Diferenţa este semnificativă statistic atât
pentru consumul de alcool (pv = 0,01), cât şi
pentru consumul de ţigări (pv < 0,001). Aşadar,
consumul de alcool şi tutun sunt factori de risc
importanţi pentru apariţia CHC.
Pentru pacienţii care prezintă Ag HBs pozitiv
s-a calculat un OR de 10,7 cu un interval de confidenţă cuprins între 4,05-29. Astfel, despre infecţiile virale hepatice B se poate afirma cu un
grad mare de certitudine că reprezintă un factor
de risc pentru apariţia CHC (pv < 0,01).
Determinarea fracţiunii etiologice a riscului
atribuibil ne indică faptul că în studiul nostru
90% dintre cazurile de CHC pot fi atribuite infecţiei cronice cu virus hepatic B.
Anticorpii Anti HCV au fost depistastaţi pozitivi la 8 pacienţi cu carcinom hepatocelular,
pentru care s-a calculat un OR de 1,97 (IC 95%
0,62-6,25) şi o fracţiune etiologică a riscului atribuibil de 50%. Conform rezultatelor obţinute în
acest studiu, despre infecţiile virale hepatice C
nu putem avea o concluzie clară, deoarece valorile obţinute prin aplicarea testelor statistice
nu au atins semnificaţia statistică (pv = 0,19).

TABELUL 3. Distribuţia subiecţilor în funcţie de consumul de alcool, tutun şi prezenţa markerilor
hepa telor B şi C
Factor de risc
Consum de alcool
Da
Nu
Consum de ţigări
Da
Nu
Status HBV
Ab HBs +
Ab HBs Status HCV
Anti HCV +
Anti HCV -

Cazuri
Nr.
%

Control
Nr.
%

34
6

85
15

50
30

33
7

82,5
17,5

27
13
8
32

OR

IC 95%

P value

FRA%

χ²
M-H

62,5
37,5

3,4

1,18-10,25

0,01

58,8%

6,38

34
46

42,5
57,5

6,38

2,34-18,06

<0,001

84,3%

17,16

70
30

13
67

16,3
83,7

10,7

4,05-29

<0,001

90,6%

31,26

20
80

9
71

11,3
88,7

1,97

0,62 – 6,25

0,19

49,2%

1,67
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χ² calculat este mai mare decât χ² tabelar
pentru un grad de libertate şi un nivel de semnificaţie de 5%, de unde putem trage concluzia
că avem o diferenţă semnificativ statistic în ceea
ce priveşte hepatita cronică cu virus B, consumul
de tutun şi alcool. Nu putem spune însă acelaşi
lucru şi despre infecţia cronică cu virus C, deoarece χ² calculat are valoarea de 1,67, mai mică
decât valoarea lui χ² tabelar.
Tabelul 4 prezintă valorile OR şi ale intervalelor
de confidenţă la diferite categorii de fumători şi
consumatori de alcool. Raportul cotelor pentru
cei care au declarat că fumează mai puţin de un
pachet de ţigări pe zi este de 5,63 (95% CI 1,6519,92). Pentru cei care fumează mai mult de un
pachet de ţigări pe zi OR calculat este de 8,63
(95% CI 2,79-27,72). Sesizăm diferenţe semnificative statistic atât în cazul celor care consumă
mai puţin de 20 de ţigări zilnic (pv = 0,001), cât şi
în cazul celor care fumează mai mult de 20 de
ţigări/zi (pv < 0,001).
OR pentru cei care consumă zilnic între 1-79 g
etanol în comparaţie cu cei care nu consumă
este de 2,42 (IC 95% 0,76-8,05). În cazul pacienţilor care au declarat un consum de etanol mai
mare de 80 g pe zi comparativ cu cei care nu
consumă etanol am calculat un OR de 5,29 (IC
95% 1,57-18,58).
Calculele efectuate ne indică faptul că riscul
de a face CHC creşte proporţional cu doza de
alcool ingerată. De asemenea, diferenţe semnificative statistic se observă doar în cazul celor care
consumă mai mult de 80 g/zi etanol (pv = 0,002).
Deci, din datele prezentate în tabelul nr. 4
reiese faptul că riscul de a dezvolta CHC este de 8
ori mai mare în cazul celor care fumează mai mult
de 20 de ţigări pe zi şi de 5 ori mai mare în cazul
celor care consumă mai mult de 80 de grame de
etanol pur zilnic în comparaţie cu abstinenţii.

DISCUŢII
O trecere în revistă a literaturii de specialitate
relevă o variaţie marcată la nivel mondial a

incidenţei și profilurilor factorilor de risc pentru
CHC. Datele epidemiologice curente sunt fragmentate și provin din studii efectuate în momente diferite, folosind diferite metodologii și
cu diverse loturi de pacienţi. În viitor este necesară o abordare unitară la nivel mondial privind studiul epidemiologic al CHC, folosind metode standardizate de colectare și analiză a
datelor și reglementată de către echipe multidisciplinare.
S-a estimat că VHB este responsabil pentru
50%-80% dintre cazurile de CHC la nivel mondial,
în timp ce 10%-25% dintre cazuri sunt considerate a fi o urmare a infecţiei cu VHC (19-21). Rezultatele studiului nostru sunt în consens cu cele
din literatura de specialitate, în sensul că infecţia
cu HCV se regăsește în procent de 20% în rândul
cazurilor de CHC, iar infecţia cu VHB într-un procent mult mai mare, atingând valoarea de
67,5%.
Într-un studiu (22) realizat de Institutul de
Pneumo iziologie „Marius Nasta“ din București
se menţionează că în 2009 procentul fumătorilor
la nivelul întregii ţări a fost de 32,4%, acesta
scăzând în 2010 la 26,2%, iar valoarea publicată
în Eurobarometrul asupra consumului de tutun
al Comisiei Europene (23) este de 36%, care clasifică România pe locul 4 în rândul ţărilor membre UE.
În studiul nostru procentul fumătorilor este
de 82,5%, fiind apropiat de procentul fumătorilor (70,5%) raportat într-o publicaţie a Uniunii
Internaţionale Împotriva Cancerului (UICC), iar
riscul de a dezvolta CHC este proporţional cu
numărul de ţigări consumate zilnic (24).
Procentul celor care consumă alcool (85%) în
studiul nostru este de 8 ori mai mare decât media naţională (10%), raportată într-o statistică
oficială a Ministerului Sănătăţii (25). În România,
adulţii consumă mai mult de 18,5 litri de alcool
pe an, în timp ce media în Uniunea Europeană
se situează în jurul valorii de 15 litri (26). Riscul
de a dezvolta CHC pare să fie proporţional cu
cantitatea de alcool consumată.

TABELUL 4. Relaţia doză-efect în ceea ce priveşte consumul de alcool şi tutun
Factor de risc
Consum de ţigări
Nu
≤ 1 pachet/zi
> 1 pachet/zi
Consum de alcool
Nu
1-79 g/zi
≥ 80 g/zi

132

Cazuri
Nr.
%

Control
Nr.
%

7
12
21

17,5
30
52,5

46
14
16

6
16
18

15
40
45

30
33
17

OR

IC 95%

P value

χ² M-H

57,5
17,5
20

5,63
8,63

1,65-19,92
2,79-27,72

0,001
< 0,001

10,23
19.07

37,5
41,25
21,25

2,42
5,29

0,76-8,05
1,57-18,58

0,09
0,002

2,73
9,45
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Un studiu prospectiv caz-control din Japonia
relevă faptul că cei care au consumat mai mult
de 600 de litri de alcool în timpul vieţii au avut o
creştere de cinci ori mai mare a riscului de a
dezvolta CHC în comparaţie cu non-băutorii sau
cei care au consumat < mai puţin de 600 l de
alcool (27).
Într-un studiu din 2004 s-a evaluat interacţiunea dintre alcool, tutun și infecţiile virale cu
virus B și C și implicarea lor în dezvoltarea CHC
(28). Au fost incluse în studiu 295 de cazuri de
CHC și 435 de cazuri control din Los Angeles,
California. S-a ajuns la concluzia că alcoolul, tutunul și infecţiile virale cu virus B și C sunt factori
de risc independenţi pentru CHC, observându-se
o interacţiune sinergică între consumul de alcool
și infecţia virală hepatică (OR = 5,5; 95% CI:
3,9-7). Nu s-a putut face însă nici o corelaţie
între acești factori de risc și tabagism.
Un alt studiu efectuat în USA tot în anul 2004
indică faptul că infecţia virală hepatică, comportamentele cu risc (alcool, tutun) și factorii demografici nemodificabili (vârsta înaintată, sexul
masculin) interacţionează între ei și sporesc
riscul de apariţie al CHC (29).
În cercetarea de faţă se regăsesc 5 cazuri cu
carcinom hepatocelular care nu au ca factori de
risc virușii hepatici B sau C, în schimb acești pacienţi au declarat consumul de alcool și tutun.
Pentru 14,5% dintre pacienţii unui studiu condus
de El-Serag și colab. în 2002 nu s-au găsit factorii
de risc implicaţi în patogeneza carcinomului hepatocelular. Acest lucru se poate explica în parte
prin mutaţii sau infecţii virale oculte sau expunerea la alţi factori de risc cum ar fi aflatoxina.
În acest studiu consumul de alcool a fost menţionat ca factor de risc în 39,6% dintre cazuri
(30).
Un studiu efectuat în Spania de Velazquez și
colab. în 2003 demonstrează că HBV este un
factor de risc insignifiant pentru dezvoltarea
CHC datorită numărului considerabil de mic de
pacienţi infectaţi, la fel ca și rata scăzută de

cronicizare a infecţiilor HBV acute (10%) în comparaţie cu rata mare de cronicizare (50-80%) în
cazul pacienţilor cu HCV acut (2).
Unul dintre factorii care influenţează prevalenţa CHC este politica de vaccinare adoptată
de fiecare ţară în parte. Deși în ţara noastră s-a
introdus vaccinarea obligatorie anti-VHB, impactul complet al unor astfel de programe privind incidenţa CHC este puţin probabil să fie
simţit pentru încă cel puţin două decenii, deoarece rămâne prevalenţa mare a infecţiei
cronice cu VHB, iar perioada dintre infecţia cu
VHB și dezvoltarea CHC este lungă.
Deși sunt dificil de prezis cu exactitate viitoarele schimbări în domeniul epidemiologiei
bolilor, unii experţi au sugerat că incidenţa globală a CHC va continua să crească în următorii
câţiva ani până când se va ajunge la un platou în
2015-2020 (31). Au fost prezise scăderi ulterioare în ratele CHC și ele rezultă, cel puţin parţial, dintr-un control mai eficient și îmbunătăţit
al VHB și VHC (32).

CONCLUZII
1. Ordinea ponderii factorilor de risc implicaţi
în etiopatogenia CHC în studiul nostru a fost
următoarea: hepatita cronică cu virus B, consumul de ţigări, consumul de etanol, hepatita
cronică cu virus C.
2. Riscul de a dezvolta carcinom hepatocelular
crește proporţional cu cantitatea de alcool și tutun consumate zilnic.
3. Prevenţia transmiterii virusurilor hepatitice
este strategia cea mai importantă pentru a reduce riscul de a dezvolta CHC, dar și educaţia
pentru sănătate în ceea ce privește eliminarea
factorilor de risc reprezentaţi de consumul de
alcool și tutun.
4. Studiile epidemiologice își demonstrează
încă o dată importanţa în elaborarea strategiilor
de prevenire a neoplaziilor, implicit a carcinomului hepatocelular.
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