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REZUMAT
Carcinomul hepatocelular (CHC) reprezintă o problemă majoră de sănătate globală, cu peste 700.000 de 

cazuri nou diagnosticate anual, fi ind însoţit de o morbiditate şi mortalitate semnifi cative. CHC reprezintă mai 
mult de 90% din cancerele hepatice primitive, se situează pe locul 6 ca incidenţă şi reprezintă a treia cauză de 
deces legat de cancer la nivel mondial. Incidenţa CHC este într-o continuă creştere la nivel global. 

În ţările dezvoltate sub aspect economic, peste 90% dintre cazurile de CHC survin la pacienţii cu ciroză 
hepatică. Nodulii displazici necesită monitorizare ecografi că datorită faptului că cel puţin o treime suferă 
transformare malignă. CHC diagnosticat în stadiu precoce va fi  tratat cu intenţie curativă, care creşte 
semnifi cativ supravieţuirea pe termen lung. Evaluarea ultrasonografi că cu agenţi de contrast nu este inclusă 
în indicaţiile ghidurilor actuale. 

Criteriile non-invaz ive de diagnostic sunt bazate pe aspecte imagistice specifi ce obţinute la examinarea prin 
tomografi e computerizată multi-spirală şi rezonanţă magnetică cu substanţă de contrast, care demonstrează 
dinamica vasculară tumorală.

Tomografi a computerizată (CT) este cea mai utilizată metodă non-invazivă de diagnostic al CHC. Studiile 
care au utilizat CT multidetector ca şi mĳ loc diagnostic, au raportat o sensibilitate de 44-67% pentru leziunile 
între 1 şi 2 cm, cu o valoare predictivă pozitivă de 67-88%. 

Rezonanţa magnetică (RM) este o metodă superioară CT în detectarea şi caracterizarea formaţiunilor focale 
hepatice. RM are o sensibilitate de 80,6% şi o specifi citate de 84,8% în diagnosticarea CHC. 

Cuvinte cheie: carcinom hepatocelular, ultrasonografi e, tomografi e computerizată, rezonanţă 
magnetică

ABSTRACT
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major health problem worldwide, with over 700.000 new cases each 

year and high morbidity and mortality rates. HCC represents more than 90% of primary liver maliganancies, 
is the sixth most frequently diagnosed cancer worldwide and the third leading cause of cancer death. HCC 
incidence is increasing worldwide. 

Over 90% of HCC cases in developed countries are diagnosed in cirrhotic pacients. Dysplastic nodules 
require surveillance as at least one third of them suff er malignant transformation. Curative treatment of 
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early stage HCC will signifi cantly increase the survival rates. Contrast enhanced ultrasonography is not 
included in the latest guidelines.

The non-invasive diagnosis criteria is based on imaging fi ndings in 4-phase computed tomography and 
contrast enhanced magnetic resonance imaging that point the tumor vascular dynamic performance.

Computed tomography (CT) is the most commonly used non-invasive diagnose method for HCC. Studies 
which used multidetector CT for lesions between 1 and 2 cm have reported a sensitivity of 44-67% with 
predictive positive value of 67-88%.

Magnetic resonance imaging (MRI) is superior than CT in detecting and describing focal liver lesions. 
MRI has a sensitivity of 80,6% and a specifi city of 84,8% in HCC diagnosis.

Key words: hepatocellular carcinoma, ultrasonography, computed tomography, magnetic 
resonance

Carcinomul hepatocelular (CHC) reprezintă o 
problemă majoră de sănătate globală, cu peste 
700.000 de cazuri nou diagnosti cate anual, în-
soţit de o morbiditate şi mortalitate semnifi cati -
ve. (1) CHC reprezintă mai mult de 90% dintre 
can cerele hepati ce primiti ve, se situează pe 
locul 6 ca incidenţă şi reprezintă a treia cauză de 
deces legat de cancer la nivel mondial. (2) 
Numărul de  ceselor anuale se suprapune practi c 
cu cel al cazurilor noi, subliniind rata înaltă de 
mortalitate a acestei boli. (1) Incidenţa diferă 
considerabil între diferitele zone geografi ce ale 
lumii, fi ind deosebit de ridicată în Asia de sud-
est şi în Africa sub-sahariană, şi mai mică în 
regiunile dezvoltate economic, cu excepţia 
sudului Europei şi Ja poniei. (3) CHC este mai 
frecvent întâlnit la sexul masculin, raportul 
bărbaţi/femei fi ind de 2,4/1 şi chiar mai mare în 
regiunile cu incidenţă înaltă.(4) 

Eti ologia CHC este identi fi cată la aproximati v 
90% dintre cazuri, cei mai frecvenţi factori de 
risc fi ind hepati tele cronice virale B şi C, ciroza 
he pati că, consumul de alcool şi expunerea la 
afl a toxine. (3) Alţi factori citaţi sunt: hemo-
cromatoza, defi citul de α1-anti tripsină, boala 
Wilson, ciroza biliară primiti vă, obezitatea, hor-
monii estrogeni, diabetul zaharat, fumatul şi he-
patosteatoza non-alcoolică. (5-8) În ţările dez-
voltate sub aspect economic peste 90% dintre 
cazurile de CHC survin la pacienţii cu ciroză he-
pati că. (9) 

DIAGNOSTICUL CHC
Dezvoltarea CHC în fi catul ciroti c poate fi  de 

novo sau ca evoluţie multi stadială a nodulilor 
displazici. Aceşti a pot evolua de la noduli cu 
grad scăzut de displazie la cei cu grad înalt, apoi 
noduli displazici cu zone microscopice de car-
cinom, apoi CHC incipient (mai mic de 2 cm) şi în 

fi nal CHC manifest. (10,11) Încadrarea nodulilor 
hepati ci în leziuni preneoplazice sau CHC pre-
coce are o importanţă majoră. Nodulii displazici 
necesită monitorizare imagisti că datorită fap-
tului că cel puţin o treime suferă transformare 
ma lignă, iar CHC precoce va fi  tratat cu intenţie 
curati vă, care creşte semnifi cati v supravieţuirea 
pe termen lung. (12-13) 

Conform ulti melor recomandări ale Societăţii 
Europene de Studiu al Ficatului (European 
Assosciati on for the Study of the Liver – EASL), 
nodulii hepati ci cu dimesiuni mai mici de 1 cm, 
detectaţi la pacienţii cu ciroză, trebuie urmăriţi 
ecografi c la fi ecare 4 luni în primul an şi la 6 luni 
ulterior, nodulii cu dimensiuni între 1 şi 2 cm 
trebuie diagnosti caţi pe baza criteriilor non-in-
vazive sau a biopsiei hepati ce, iar cei mai mari 
de 2 cm pot fi  diagnosti caţi pe baza semnelor 
caracteristi ce demonstrate printr-o singură teh-
nică imagisti că; în caz de incerti tudine diagnos-
ti cul este confi rmat prin biopsie. (14) Criteriile 
non-invazive sunt bazate pe aspecte imagisti ce 
specifi ce obţinute la examinarea prin tomografi e 
computerizată multi -spirală şi rezonanţă mag-
neti că cu substanţă de contrast, care demons-
trează dinamica vasculară tumorală. Diagnos-
ti cul se bazează pe identi fi carea aspectului 
ima  gisti c patognomonic: hipercaptarea în faza 
arterială şi fenomenul de wash-out în faza ve-
noasă sau tardivă. (15) Uti lizarea ultrasonografi ei 
cu substanţă de contrast nu mai este acceptată 
ca metodă diagnosti că de certi tudine dat fi ind 
faptul că substanţele de contrast folosite sunt 
reţinute în spaţiul intravascular, spre deosebire 
de cele uti lizate la CT/RM, care sunt rapid eli-
minate în spaţiul extravascular. (14) Această 
pro  prietate a agenţilor de contrast face ca unele 
cazuri de colangiocarcinom să se confunde cu 
CHC, mimând aspectul imagisti c patognomonic 
al acestuia. 
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Diagnosti carea nodulilor cu dimensiuni între 
1 şi 2 cm rămâne în conti nuare o provocare, care 
depinde de mijloacele tehnice disponibile şi de 
experienţa examinatorului. Astf el, în centrele 
dotate cu tehnologie de ulti mă generaţie diag-
nosti cul se realizează pe baza unei singure teh-
nici imagisti ce, în alte condiţii fi ind recomandată 
uti lizarea a două metode. (14) 

ULTRASONOGRAFIA 
Ecografi a sau ultrasonografi a este o tehnică 

imagisti că de bază pentru explorarea fi catului, a 
căilor şi vezicii biliare. Este o metodă uti lizată pe 
scară largă, non-invazivă, lipsită de riscuri, ra-
pidă, simplă atât pentru pacient, cât şi pentru 
examinator şi cu un cost relati v moderat. (16) 
Limitele ecografi ei sunt reprezentate de forma-
ţiunile tumorale sub 2 cm şi cele multi centrice, a 
căror apreciere numerică este difi cil de efectuat. 
Ca test de screening pentru depistarea CHC la 
pacienţii ciroti ci, ultrasonografi a are o acura teţe 
diagnosti că acceptabilă, cu o sensibilitate între 
58-89% şi o specifi citate de peste 90%. (17,18) O 
metaanaliză recentă a raportat o sensi bilitate de 
94% a ultrasonografi ei în detectarea CHC înainte 
de a fi  aparente clinic, însă a fost mai puţin 
efi cientă în cazul formaţiunilor cu di mensiuni 
între 1 şi 2 cm cu o sensibilitate de doar 63%. 
(19) 

Aspectul ecografi c al CHC este variabil, în 
func ţie de caracterele sale macroscopice. CHC 
masiv poate apărea ca o formaţiune mai mare 
de 2 cm, rotundă sau ovalară, delimitată net sau 
cu halou periferic, cel mai frecvent cu structură 
neomogenă. CHC multi centric apare sub formă 
de noduli numeroşi, cu dimensiuni variabile, cu 
consistenţă parenchimatoasă, iar cel difuz pro-
duce o modifi care accentuată a ecostructurii he-
pati ce, având un aspect foarte neomogen, no-
dular. CHC incipient, cu dimensiuni mai mici de 2 
cm, se prezintă de obicei ca o formaţiune no-
dulară, cu ecostructură hipoecogenă, având as-
pect ti sular. În evoluţie, CHC incipient se poate 
transforma în nodul izoecogen circumscris de un 
halou hipoecogen, poate deveni hiperecogen 
datorită depozitelor de grăsime sau cu eco struc-
tură neomogenă, secundar fi brozei şi ne crozei 
intratumorale. (20) 

Ultrasonografi a cu substanţă de contrast este 
o metodă de investi gaţie imagisti că modernă, 
ne invazivă, care oferă o mai bună vizualizare a 
structurilor parenchimatoase, fl uxului vascular 
şi perfuziei ti sulare, prin adăugarea de agenţi de 
contrast, condiţionaţi sub formă de microbule, 
la imaginea ecografi că clasică. (21) Este o 

explorare imagisti că uşor de efectuat, repetabilă, 
mai ie  ină decât CT/IRM, are o durată scurtă de 
examinare (10 minute) şi un profi l de siguranţă 
foarte bun (nu presupune iradiere, risc mai mic 
de reacţii adverse la substanţa de contrast decât 
cel asociat examinării CT cu agent de contrast 
iodat, nu are risc de nefrotoxicitate) şi poate fi  
efectuată la pacienţii cu implanturi metalice, 
spre deosebire de RM. (22) Dezavantajele 
acestei metode sunt acurateţea scăzută în cazul 
fi catului steatozic şi la pacienţii obezi, nu oferă o 
vedere panoramică, ci doar o imagine focalizată 
asupra leziunii, iar microbulele nu persistă 
pentru mult ti mp în circulaţie, ceea ce limitează 
durata examinării. (21)

Cea mai mare uti litate a CEUS este diag-
nosti cul diferenţial al leziunilor focale hepati ce: 
adenom, hiperplazie nodulară focală, noduli de 
regenerare, hemangiom, chist, abces, carcinom 
hepatocelular, colangiocarcinom, carcinom fi -
bro lamelar, metastaze, rezultatele a numeroase 
studii efectuate până în prezent raportând o 
rată mare de diagnosti c de certi tudine al acestor 
afecţiuni. În funcţie de vascularizaţia leziunii, 
eco grafi a cu substanţă de contrast permite dife-
renţierea cu o mare acurateţe a formaţiunilor 
be nigne faţă de cele maligne. (23-26)

Datorită vascularizaţiei parenchimului he pa-
ti c, prin artera hepati că şi vena portă, se defi nesc 
trei faze ale dinamicii agentului de contrast: faza 
arterială apare la 10-20 secunde şi se termină la 
25-30 de secunde, faza venoasă portală începe 
la 30-45 de secunde şi se termină la 120 de se-
cunde şi faza tardivă apare după 120 de secunde 
şi se termină la 240-360 de secunde. (21) Ima-
ginea ti pică a CHC este de leziune hipercaptantă 
în faza arterială, cu fenomen de wash-out în 
faza tardivă, aspect care are o specifi citate mare, 
dar sensibilitate scăzută de diagnosti c. (27,28) 
Fenomenul de wash-out este diferit în funcţie 
de gradul de diferenţiere al tumorilor: cele mo-
derat sau slab diferenţiate au un wash-out rapid 
şi apar ca defecte de umplere în faza venoasă 
portală şi în faza tardivă, iar cele bine diferenţiate 
au un wash-out mai lent şi apar izodense, com-
parati v cu parenchimul hepati c înconjurător. 
(29-31).

Rezultatele a numeroase studii au arătat că 
CEUS este o metodă de evidenţiere a neo angio-
genezei în CHC, fi ind comparabilă cu folosirea 
CT multi spirală sau RM cu substanţă de contrast 
(sensibilitatea a fost de 61-91% pentru CEUS şi 
85% pentru RM, respecti v 49-100% pentru CT). 
(27,28,32) Cu toate acestea, diagnosti cul leziu-
nilor focale mici rămâne o provocare a tuturor 
mijloacelor diagnosti ce imagisti ce, iar CEUS nu 
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a dovedit o creştere a sensibilităţii ultrasonogra-
fi ei în diagnosti cul acestora. (33)

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ
Tomografi a computerizată (CT) este cea mai 

uti lizată metodă non-invazivă de diagnosti c al 
CHC, datorită disponibilităţii sale în majoritatea 
centrelor medicale și a ti mpului de examinare 
foarte scurt. CHC a fost iniţial descris uti lizând 
CT spirală. (34) Protocolul standard al uti lizării 
CT spirale cu scopul detectării şi caracterizării 
CHC include examinarea nati vă şi examinarea 
post administrare de substanţă de contrast tri-
fazică. Principalul dezavantaj al acestei metode 
este obţinerea unei rezoluţii înalte doar pe sec-
ţiuni mici, dezavantaj înlăturat prin achiziţia de 
secţiuni simultane, cu o viteză mult mai mare, 
cu ajutorul CT multi spiral. Evaluarea CT a paren-
chimului hepati c cu ajutorul CT multi spirale cu 
substanţă de contrast a devenit o metodă feza-
bilă în diagnosti cul CHC. (35)

CT multi detector (multi spirală) permite cap-
tarea mult mai rapidă şi cu o calitate superioară 
a imaginilor, efectuarea de secţiuni fi ne şi per-
mite reconstrucţia 3D a tumorilor. Tehnica de 
scanare are o importanţă majoră, iar introduce-
rea rapidă a substanţei de contrast (aproximati v 
4-8 ml/s) se pare că permite o hipercaptare mai 
sigură în ti mpul fazei arteriale hepati ce şi creşte 
sensibilitatea metodei. (36) Imaginile sunt ob-
ţinute nati v şi post-administrare de substanţă 
de contrast, trifazic: faza arterială, la 25-30 de 
secunde de la administrarea substanţei de con_
trast, faza venoasă portală, la 70-80 de se cunde 
şi faza tardivă, la 180-210 secunde. Acesta pre-
zintă ti pic, hipercaptare în faza arterială ur mată 
de fenomenul de wash-out şi apariţia de imagini 
izo- sau hipodense în faza venoasă por tală şi în 
faza tardivă. (37) Sensibilitatea detectării CHC 
hipervascularizat în ti mpul fazei venoase por tale 
nu este semnifi cati vă, deoarece majori tatea 
tumorilor prezintă o atenuare care oferă o 
imagine similară cu cea a ţesutului hepati c post 
administrare de substanţă de contrast, fi ind mai 
puţin evidente în ti mpul acestei faze. (35) Tu-
morile hipovascularizate însă rămân necap tan te 
sau minim captante în ti mpul acestei faze, 
obţinându-se astf el o imagine hipodensă. Ima-
ginile obţinute în faza tardivă sunt uti le în diag-
nosti cul CHC la pacienţii cu ciroză hepati că şi în 
detectarea sau confi rmarea tumorilor mici, care 
rămân nevizualizabile sau greu vizualizabile în 
ti mpul fazelor precedente. (38)

Aspectul CT al CHC cu diametrul mai mic de 3 
cm diferă în funcţie de dimensiune şi dife-

renţierea celulară. (39) CHC cu diametrul mai 
mare de 2 cm care au fost moderat sau slab dife-
renţiate au prezentat în general pa  ern-ul clasic 
de captare, dar cele bine diferenţiate şi mai mici 
de 2 cm au prezentat aspecte ati pice. Numai 
aproxi mati v 25% din carcinoamele mai mici de 2 
cm şi mai puţin de 20% din cele foarte bine dife-
renţiate, mai mici de 3 cm, au prezentat aspecte 
hiperdense ti pice în faza arterială, urmate de 
fenomenul de wash-out. (39) Confi rmarea histo-
logică are un rol central în diagnosti cul forma-
ţiunilor tumorale cu diametrul mai mic de 2 cm 
atunci când metodele imagisti ce sunt necon-
cludente. (28) Orice nodul nou apărut, cu dia-
metrul mai mare de 2 cm, la un pacient cu ciroză 
hepati că, trebuie considerat suspect, având în 
vedere faptul că probabilitatea de a fi  un nodul 
de regenerare este mică. (40) Studiile care au 
uti lizat CT multi detector ca şi mijloc diagnosti c 
au raportat o sensibilitate de 44-67% pentru le-
ziunile între 1 şi 2 cm, cu o valoare predicti vă 
poziti vă de 67-88%. (41-44)

CT este extrem de uti lă în stadializarea CHC 
deoarece numărul leziunilor, anatomia seg men-
tară, adenopati ile regionale, invaziile vasculare 
tumorale şi metastazele pot fi  detectate cu uş u-
rinţă. Tromoboza malignă a venei porte are loc 
prin invazia vasculară directă, trombul tumoral 
fi ind întotdeauna conti guu sau în contact direct 
cu parenchimul tumoral. Incidenţa trombozei 
ma  ligne de venă portă este de 6,5-44% la pa-
cienţii cu CHC, iar prezenţa acesteia infl uenţează 
stadializarea, prognosti cul şi decizia terapeuti că. 
(45,46) Tromboza benignă de venă portă apare 
la 4,5-26% dintre pacienţii cu boli hepati ce cro-
nice şi la 0,65-15,8% dintre pacienţii cu CHC. 
(47)

Imaginile fals poziti ve pot apărea de obicei în 
cazul tumorilor mici sau tumorilor benigne. (44, 
48-50) Nodulii hiperdenşi pot corespunde unor 
leziuni benigne, cum ar fi  nodulii cu displazie de 
grad înalt. (42,44) Hemangioamele mici, sub 1,5 
cm, pot avea o capatare omogenă a substanţei 
de contrast în faza arterială şi interpretate ca 
fi ind CHC, deşi aceste leziuni nu prezintă de 
obicei fenomenul de washout şi prezintă o ate-
nuare asemănătoare cu cea a aortei în faza ve-
noasă portală şi în cea tardivă. (49, 50) Şunturile 
arterio-venoase portale pot fi  con fundate cu 
leziuni tumorale maligne chiar dacă, în majorita-
tea cazurilor, acestea apar sub formă de pană şi 
sunt omogene, cu sau fără structuri lineare în 
interior, care refl ectă opacifi erea pre coce a ra-
murilor ve noase portale în ti mpul fazei arteriale 
şi sunt izo- sau uşor hiperdense în ti m pul fazei 
venoase portale. (51)
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REZONANŢA MAGNETICĂ
Rezonanţa magneti că este o metodă su-

perioară CT în detectarea şi caracterizarea for-
maţiunilor focale hepati ce. (52,53) RM folo seşte 
capacitatea radiofrecvenţei de a excita protonii 
de hidrogen din apă sau din lanţurile acizilor 
graşi în prezenţa unui câmp magneti c puternic şi 
de a le induce emiterea unui semnal care poate 
fi  înregistrat cu ajutorul unor bobine-receptor şi 
converti t ulterior în imagine digitală. Se obţine 
astf el o imagine anatomo-topografi că a nucleelor 
de hidrogen conţinute în regiunea explorată, ce 
depinde de densitatea acestora şi de ti mpii de 
relaxare longitudinală (T1) şi transversală (T2) 
specifi ci fi ecărui ţesut. (16) 

Pentru explorarea prin RM a fi catului ciroti c 
pot fi  folosite câmpuri maganeti ce de 1,5 sau 3 
Tesla (T). (54) Protocolul standard de evaluare 
hepati că prin RM trebuie să includă secvenţe T1 
şi T2-ponderate şi examinare înainte şi după 
administrarea substanţei de contrast. Argu men-
tul folosirii imaginilor T1 şi T2-ponderate pre-
contrast este de a scoate în evidenţă diferitele 
componente ti sulare cum ar fi  conţinutul în apă 
sau grăsime, vascularizaţia, fi broza, prezente 
atât în parenchimul normal, cât şi în leziunile 
focale. (55) Secvenţele T2 ponderate sunt fo lo-
site pentru diferenţierea leziunilor chisti ce de 
cele solide. (54) 

În prezent sunt disponibile trei clase de agenţi 
de contrast folosiţi în examinarea RM: compuşi 
chelataţi de gadolinium cu greutate moleculară 
mică, oxizii de fi er supermagneti ci (SPIO) şi 
agenţi de contrast hepato-biliari. Compuşii che-
lataţi de gadolinium sunt substanţe nespecifi ce 
care determină creşterea contrastului în spaţiile 
extracelulare, reduc relaxivitatea T1 şi furnizează 
informaţii despre vascularizarea ţesutului. (56) 
Exa minarea dinamică folosind drept agent de 
contrast gadoliniumul include trei sau mai multe 
faze; consecuti v injectării substanţei de contrast 
se disti ng: faza arterială (20-35s), venoasă (60-
90s), intersti ţială (120-150s) şi tardivă (5 minute).
(35) Examinarea trifazică cu gadolinium îm bu-
nătăţeşte identi fi carea şi caracterizarea leziuni-
lor focale hepati ce, în special a celor de dimensiuni 
mici. (57) SPIO sunt agenţi de contrast specifi ci 
ce sunt preluaţi în mare parte de celulele Kuppfer 
ale sistemului reti culoendotelial şi determină 
scăderea intensităţii semnalului în parenchimul 
hepati c normal. (58) Captarea parti culelor de 
fi er de către formaţiunile hepati ce benigne per-
mite diferenţierea CHC de nodulii de regenerare 
sau displazici. RM cu dublu contrast folosind 
gadolinium şi SPIO îmbunătăţeşte semnifi cati v 
diagnosti cul CHC comparati v cu examinarea cu 

un singur agent. (59) Agenţii de contrast hepato-
biliari (Mangafodipir-MnDPDP, Gadobenate Gd-
BOPTA, Acid Gadoxeti c-Gd-EOB-DTPA) sunt în-
cor poraţi în hepatocitele funcţionale, excretaţi 
în bilă şi disti ng astf el masele non-hepatocelula-
re. Mangafodiprul şi Gadobenatul se excretă în 
proporţie de până la 50% prin calea biliară, 
oferind imagini ti pice în faza hepati că tardivă şi 
o reconsti tuire fi delă a arborelui biliar. (35) CHC 
slab sau moderat diferenţiate nu captează şi 
astf el nu excretă agenţii hepatobiliari, apărând 
ca formaţiuni hipodense pe imaginile obţinute 
în fază tardivă. CHC hepatocelular cu înaltă di-
feren ţiere poate conţine hepatocite funcţionale, 
fapt ce face imposibilă diferenţierea de nodulii 
be nigni. (60,61) 

Intensitatea semnalului în CHC este variabilă 
pe imaginile T1 sau T2-ponderate. (62,63) Cele 
mai frecvent întâlnite aspecte sunt: imaginea 
T1-hipodensă, T2-hiperdensă la examinarea na-
ti vă, hipercaptarea în faza arterială şi fenomenul 
de washout în faza venoasă sau tardivă la exa-
minarea cu substanţă de contrast. Cu toate 
acestea, CHC cu dimensiuni mai mici de 1,5 cm 
sunt de obicei izointense pe imaginile obţinute 
nati v şi sunt vizualizate doar în faza arterială la 
examinarea cu substanţă de contrast. (63) Au 
fost descrise şi CHC T1-hiperdense şi T2-hipo-
dense care mimează nodulii displazici, aspect 
da torat prezenţei de grăsime, cupru sau glicogen 
intralezional sau de zinc în parenchimul hepati c 
indemn. (64) Pentru a diferenţia cele două si-
tuaţii se folosesc tehnici de substracţie care 
tran şează diagnosti cul prin demonstrarea hiper-
captării în faza arterială. Imaginea T2-ponderată 
cu semnal hiperdens este specifi că pentru CHC, 
fi ind întâlnită la nodulii displazici doar în cazul 
infarcti zării. (62) Pe de altă parte, CHC cu aspect 
slab hiperdens sau izodens poate fi  greu de 
iden ti fi cat pe imaginile T2-ponderate, din cauza 
heterogenităţii fi catului ciroti c. CHC cu dimen-
siuni peste 2 cm are un pa  ern mozaicat prin 
confl uarea imaginilor date de nodulii separaţi 
prin septuri fi broase şi arii de necroză. Acesta 
apare hiperdens pe imaginile T2-ponderate şi 
are o captare neomogenă după administrarea 
substanţei de contrast. (65) CHC difuz, întâlnit în 
13% din cazuri, este o tumoră extensivă, neo-
mogenă, infi ltrati vă, asociată cu tromboză ma-
lignă de venă portă şi niveluri crescute ale alfa-
fetoproteinei. Aceste tumori au un pa  ern de 
captare nodular sau parcelar în faza arterială, 
devin hipocaptante în faza venoasă sau tardivă şi 
pot fi  difi cil de identi fi cat pe imaginile nati ve. (66) 

Invazia venei porte reprezintă o altă carac-
teristi că importantă a CHC şi poate fi  greu de 
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diferenţiat de tromboza benignă a venei porte, 
frecvent întâlnită la pacienţii cu ciroză hepati că 
secundar hipertensiunii portale şi stazei venoase. 
Aspectul înalt sugesti v pentru malignitate este 
imaginea hiperdensă în secvenţele T2-pon de-
rate. (75)

Criteriile RM care pledează pentru malignitate 
în cazul leziunilor focale hepati ce sunt: dimen-
siunea mai mare de 2 cm, imaginea hiperdensă 
pe secvenţele T2-ponderate, hipercaptarea sub-
stanţei de contrast în faza arterială şi fenomenul 
de washout în faza venoasă sau tardivă. Dacă 
imaginile obţinute nu sunt patognomonice, se 
impune efectuarea biopsiei. (14) 

Adiţional protocolului standard de examinare, 
noi tehnici imagisti ce, cum ar fi  RM de difuzie, 
elastografi a şi spectroscopia RM, au fost uti lizate 
în numeroase studii care au avut drept obiecti v 
identi fi carea şi caracterizarea CHC. Cu toate 
acestea, datele din literatură nu au identi fi cat 
aceste metode ca fi ind fezabile în diferenţierea 
certă a leziunilor benigne de cele maligne. (58, 
67,68)

RM are o sensibilitate de 80,6% şi o speci-
fi citate de 84,8% în diagnosti carea CHC. (69) 

Cinci studii care au avut drept obiecti v corelaţia 
imagisti că RM – examen histopatologic, în func-
ţie de dimensiuni, analizând fi ecare leziune în 
parte au evidenţiat o sensibilitate între 33-78%, 
cu o valoare predicti v poziti vă între 54-92%. (70-
74) Leziunile mai mari de 2 cm au fost confi rmate 
în proporţie de 100%, cele între 1-2 cm în 
proporţie de 52-89%, iar cele mai mici de 1 cm 
între 4-71%.(72)

În ulti mii ani metodele imagisti ce uti lizate în 
diagnosti cul CHC s-au îmbunătăţit datorită pro-
greselor tehnologice şi au permis achiziţia rapidă 
de imagini cu rezoluţie înaltă. Atât CT multi spiral, 
cât şi RM au ati ns un standard înalt în diagnosti cul 
CHC, existând posibilitatea demonstrării dina-
micii vas culare prin examinarea multi fazică. 
Aşadar, sunt considerate tehnici imagisti ce non-
invazive indispensabile în diagnosti cul CHC la 
pacienţii cu ciroză hepati că. RM şi-a dovedit 
superioritatea în diagnosti cul CHC comparati v 
cu CT, dar sen sibilitatea acesteia în detectarea 
formaţiunilor mai mici de 2 cm rămâne scăzută. 
Noii agenţi de contrast uti lizaţi la examinarea 
RM au îm bu nă tăţit acurateţea diagnosti că a 
metodei pentru CHC. 
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