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CAPITOLUL I.  Epidemiologia si patogeneza carcinomului hepatocelular 

Cancerul hepatic este a cincea cauza de cancer in lume si a doua cauza de mortalitate prin 

cancer la nivel mondial, cu mai mult de 750 000 de decese inregistrate anual. 

Carcinomul hepatocelular a demonstrat o considerabila variatie in distributia geografica 

si o diferenta semnificativa a incidentei intre gen si rase. Cea mai ridicata incidenta a HCC este 

in zona sub-sahariana a Africii si in estul Asiei ( > 80% din totalul HCC) , cu China 

raspunzatoare pentru mai mult de 50% dintre cazuri. Zonele cu incidenta cea mai mica sunt 

America de Nord si de Sud , Australia si nordul Europei. Incidenta HCC variaza in functie de 

etnie. 

Pattern-ul special al HCC, reprezentat de cresterea incidentei printre persoanele tinere si 

de incidenta variabila in diferite grupuri populationale si rasa, sugereaza ca aceasta tumora este 

cauzata de o serie de factori etiologici iar interactiunea dintre acesti factori poate duce la 

cresterea semnificativa a riscului de HCC. 

Multi factori genetici si de mediu au fost identificati in cresterea riscului de aparitie a 

HCC. Mai mult decat atat, sinergismul dintre acesti factori a fost demonstrat ca semnificativ in 

hepatocarcinogeneza. 

Dintre acestia, cei mai importanti sunt infectiile cu virusurile hepatitice VHB si VHC. 

Mecanismul prin care HBV poate induce HCC a fost investigat prin mai multe abordari. 

Integrarea AND-VHB in hepatocit a fost detectata inainte de descoperirea tumorii la pacientii Ag 

HBs pozitiv, fapt care poate intensifica instabilitatea cromozomiala si facilita descoperirea HCC.  

Utilizand secventialitatea nucleotidica completa a genomului viral, au fost identificate 8 

genotipuri HBV , cu o prevalenta variind in functie de aria geografica. Genotipul A este comun 

in Europa, India si Africa. Genotipurile B si C sunt comune in China, Japonia, si Asia de Sud-

Est.  Genotipurile E-G sunt comune in America Centrala si de Sud. In USA, toate tipurile sunt 

prezente cu o prevalenta de 35,22,31,10 si 2 la suta pentru genotipurile A,B,C,D,E-G. Un studiu 

recent a demonstrat ca pacientii cu genotip C pot descoperi boala hepatica avansata mai degraba 

comparativ cu cei infectati cu genotipurile B sau D. 

Prevalenta infectiei cronice VHC variaza in functie de aria geografica. Reprezinta o 

problema de sanatate publica majora in intreaga lume. De exemplu, aproximativ 4 milioane de 

americani sunt infectati cu virusul hepatitic VHC. Cateva studii au demonstrat rolul semnificativ 

al HCV in aparitia HCC. Anticorpii impotriva HCV (anti-HCV) pot fi detectati in peste 90% din 

pacientii cu HCC.  O meta analiza cuprinzand 21 de studii controlate, a indicat riscul de HCC de 

17 ori mai mare in cazul indivizilor HCV-pozitivi comparativ cu cei HCV- negativ. HCV creste 

riscul de HCC prin progresia catre boala hepatica terminala, aproximativ 60-80% din pacientii cu 

HCC si anti –HCV pozitiv au fost diagnosticati cu ciroza hepatica.  

Ca si alte virusuri RNA, HCV prezinta o larga variabilitate genetica. Exista mai multe 

genotipuri cu distributie geografica diferita, genotipurile I,II si III predominand in tarile vestice 

si in Orientul indepartat, in timp ce tipul IV este predominant in Orientul Mijlociu. 
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Desi HBV si HCV sunt factorii etiologici majori ai HCC, aproximativ 60% din pacientii 

cu HCC sunt viral negativi, ceea ce implica existenta altor factori etiologici. 

Dintre acestia, cei mai frecventi asociati cu HCC sunt consumul de alcool, 

fumatul,expunerea la aflatoxine, aportul hormonal, toxicitatea din mediul inconjurator, bolile 

cronice asociate,dieta, factorii de risc genetici, hemocromatoza, deficitul de alfa -1 antitripsina.  

Multe studii incluse intr-un review amplu al agentiei internationale de studiu a cancerului 

au dus la concluzia ca un important factor de risc in aparitia HCC este consumul de alcool. 

Legatura dintre consumul de alcool si boala hepatica se coreleaza cu cantitatea de alcool 

consumata de a lungul vietii, corelandu-se cu consumul exagerat de alcool si nu cu cel ocazional. 

Asociarea dintre consumul de alcool si bolile hepatice cronice incluzand HCC este partial 

corelata cu metabolismul etanolului si cu produsul sau oxidativ principal, acetaldehida, care 

modifica macromoleculele in celule prin acetilare, determinand generarea de radicali liberi, 

posibile anomalii cromosomiale si mutatii ADN. 
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CAPITOLUL II.  Biologia carcinomului hepatocelular  

2.1 Transformarea celulara maligna 

Geneza tumorala poate fi vazuta ca o cale rapida de evolutie in care alterarile genetice 

conduc catre transformarea progresiva a celulelor umane in derivati cu potential inalt malign. 

Investigatiile au fost conduse la diferite nivele moleculare si anume: nivelul ADN, nivelul ARN 

si nivelul proteic, cu sens catre dezechilibrul cromozomial si instabilitatea genetica, alterarea 

epigenetica, reglarea si expresivitatea genetica si translatia. Indiferent de nivel, celulele 

canceroase trebuie sa dobandeasca o combinatie de proprietati care vor fi tipice fiecareia dintre 

ele la sfarsit. Au fost propuse sase modificari esentiale in fiziologia celulara care dicteaza 

cresterea tumorala si anume: self-sufficiency in cresterea semnalelor, lipsa sensitivitatii in 

cresterea inhibitiei, apoptoza, potentialul replicativ nelimitat, angiogeneza sustinuta, invazia 

tisulara si metastazele. 

 

2.2 Caracterele biologice ale cancerului hepatic 

 

De obicei, HCC apare ca o consecinta a bolilor hepatice de fond cum ar fi hepatitele 

virale si ciroza hepatica. Multitudinea de fenotipuri clinice a pacientilor cu HCC indica faptul ca 

HCC contine mai multe tipuri biologice distincte. Pacientii pot fi impartiti in subgrupuri cu 

diferite grade de diferentiere, cu diferite rate de proliferare, capacitatea de a invada vasele din 

jur, potential metastatic, sensibilitatea pentru diversi agenti chemoterapeutici. Cand ficatul este 

agresat de anumiti factori cum ar fi virusii hepatitici VHB si VHC, alcoolul sau aflatoxina B1, 

necroza apare in ficat acompaniata de proliferarea celulara urmatoare. Dupa cicluri continue de 

procese de regenerare si de distrugere acumulate, ficatul va dezvolta ciroza hepatica, afectiune in 

care nodulii hepatici patologici apar inconjurati de colagen. Dupa aceea, nodulii hiperplastici se 

vor transforma in noduli displazici, cu risc crescut de descoperire a HCC la acesti pacienti. DNs 

(nodulii displazici) sunt clasificati in noduli cu grad inalt si cu grad scazut de displazie, in functie 

de atipiile citologice si arhitecturale decelate la examinarea microscopica. O treime din nodulii 

cu grad inalt de displazie vor progresa catre HCC in urmatorii 2 ani, iar rata este in crestere pana 

la 81% la 5 ani.  

 

2.3 Celulele stem hepatice 

Celulele stem se caracterizeaza prin capacitatea lor de reinnoire proprie prin diviziune 

celulara asimetrica, prin producerea de celule fiice pe cel putin 2 cai, reconstituire celulara si 

transplantabilitate.  

Cand hepatocitele si colangiocitele mature sunt distruse sau inhibate in timpul replicarii, 

un compartiment de rezerva de celule hepatice progenitoare localizate in interiorul arborelui 

biliar, sunt activate. Activarea acestui compartiment de celule stem este observata in situatii de 

necroza prelungita, ciroza si boala hepatica inflamatorie cronica.  
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2.4 Angiogeneza 

HCC este una dintre cele mai vascularizate tumori solide, asociata cu o mare tendinta la 

invazie vasculara. De fapt, neovascularizatia sa activa poate fi vazuta angiografic si este folosita 

ca un criteriu important de diagnostic al HCC. Descoperirea neovascularizatiei tumorale ofera 

doua functii esentiale pentru cresterea si metastazarea cancerului Prima in care vasele ofera o 

ruta de alimentare cu nutrient si oxigen pentru sustinerea cresterii si excretiei resturilor 

metabolice. A doua, vasele de neoformatie ofera acces celulelor tumorale de a intra in circulatie 

si de a se raspandi ca metastaze. De fapt, HCC este descoperit tipic din nodulii displazici ai unui 

ficat cirotic, iar celulele endoteliale ale acestor noduli sufera modificari fenotipice in timpul 

transformarii maligne asa cum s-a demonstrat prin schimbarile aparute in markerii celulari 

endoteliali. Procesul de angiogeneza este un proces complex multistep initiat de eliberarea 

factorilor angiogenici din celulele tumorale. Factorii angiogenici patrund in receptorii specifici ai 

celulelor endoteliale din vasele de sange preexistente si le activeaza, acestea apoi secreta enzime 

pentru degradarea membranelor de sustinere. 

Angiogeneza poate fi declansata prin activarea de oncogene cum ar fi “ras” sau prin 

inactivarea genelor tumorale supresoare cum ar fi “ p53”. De asemenea, o serie de factori celulari 

de stress cum ar fi hipoxia, scaderea nutritionala sau inductorii speciilor oxigen-reactive, sunt 

stimuli importanti ai semnalizarii angiogenetice. Multi factori angiogenici si antiangiogenici au 

fost studiati in ultimii ani.  

Incidenta hepatocarcinomului in ficatul non-cirotic variaza intre 10-55%. Aceste tumori 

sunt caracterizate ca uninodulare, incapsulate si par a fi mai mari decat hepatocarcinoamele 

grefate pe ficatul cirotic. Desi factorii care induc HCC in ficatul cirotic pot determina HCC si pe 

ficatul non-cirotic, exista o serie de conditii cunoscute a fi asociate predominant cu aparitia 

cancerului pe ficatul non-cirotic: administrarea de steroizi induce HCC prin intermediul decelarii 

adenomoamelor hepatice; pacientii cu sdr Alagille, hipercitrulinemia, deficitul de alfa1 

antitripsina si glicogenoza tip I, supraincarcarea cu fier. 

HCC se caracterizeaza prin descoperirea metastazelor intrahepatice ca prima statie de 

metastazare, in timp ce metastazele la nivelul celorlalte organe apar ulterior. Procesul de aparitie 

a metastazelor implica mecanisme intricate multiple inre adeziunea celulelor alterate, 

supravietuirea, proteoliza, migrarea, limfoangiogeneza si mecanismele imune intre celulele tinta. 
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CAPITOLUL III. Patologia cancerului hepatocelular 

Variatiile morfologice ale hepatocarcinomului depind de dimensiunea tumorala si de 

prezenta sau absenta cirozei hepatice pe care acesta se dezvolta. 

3.1. Clasificarea macroscopica a hepatocarcinoamelor 

Tumorile hepatice dezvoltate pe ficat indemn sunt in general mai voluminoase decat cele 

dezvoltate in cadrul cirozei si au o rata de multiplicare crescuta. [61,62] 

In cazul ficatului cirotic, hepatocarcinoamele de dimensiuni mici pot fi bine delimitate de 

benzi de fibroza, in timp ce tumorile avansate sunt reprezentate de mase multinodulare extinse, 

insotite frecvent de metastaze intrahepatice. Tumorile dezvolate pe ficat indemn sunt de regula 

tumori solitare care infiltreaza ambii lobi. 

Riscul de diseminare intra si extrahepatica este corelat cu dimensiunea tumorala. 

Tumorile hepatice sub 5 cm determina in cazuri exceptionale metastaze intrahepatice, tromboza 

venoasa portala, metastaze hematologice. In mod contrar, tromboza portala tumorala apare in 

40% pana la 75 % din cazurile de HCC ce depasesc 5 cm in diametru crescand totodata si rata de 

metastaze intrahepatica la cca 96 %. 

Clasificarea Engel, publicata in 1901 imparte hepatocarcinoamele in tipurile nodular, 

masiv si difuz. 

Ulterior, Grupul de Studiu al Cancerului Hepatic din Japonia a propus o reimpartire a 

tipului nodular in 3 subcategorii: nodular solitar, nodular solitar cu tumori satelite si multinodular 

confluent. 

Hepatocarcinomul multicentric apare in 16% pana la 74% in cazul tumorilor dezvoltate 

pe ficat cirotic. Contrar, in cazul ficatului indemn multicentricitatea tumorala este descrisa la 

doar 12 % din pacienti. Multiplicitatea tumorala poate fi explicata fie prin dezvoltarea metacrona 

a tumorilor, fie prin determinari secundare portale intrahepatice. 

 

3.2. Caracteristici microscopice ale carcinomului hepatocalular 

Hepatocitele tumorale prezinta diferite grade de diferentiere hepatocelulara. De regula, 

sunt celule poligonale cu citoplasma eozinofilica granulara inconjurata de membrane celulare 

distincte. Nucleul este rotund si veziculas cu nucleol distinct. Numeroase incluziuni 

intracitoplasmatice pot fi observate. Glicogen, grasimi, bila, fibrinogen (corpi palizi), corpi 

Mallory (acumulare de keratina si proteina de stress p62), corpi intracelulari hialini, 

alfafetoproteina, lizozomi gigant, alfa1-antitripsina au fost descrisi. 

 

3.3. Clasificarea histologica a hepatocarcinomului 

Clasificarea Edmonson se bazeaza pe gradul de diferentiere a celulelor neoplazice. [70] 

Tumori cu hepatocite bine diferentiate dispuse in trabecule subtiri corespund gradului I. In gradul 

II, celule neoplazice atipice mari sunt uneori organizate dupa tiparul acinar. Anaplazia citologica 
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predomina in tipul III, insa exista si un grad de diferentiere celulara. Gradul IV este caracterizat 

de o marcata anaplazie celulara, fara a putea confirma originea hepatica celulara. 

O clasificare histologica alternativa in patru grupuri este sustinuta de Grupul de Studiu al 

Cancerului Hepatic din Japonia. [71] In aceasta stadializare, hepatocarcinomul bine diferentiat 

care de regula este sub 2 cm prezinta o celularitate crescuta. Celulele mici neoplazice sunt 

organizate in microtrabecule neregulate si dispozitia acinara focala poate fi decelata. 

Hepatocarcinoamele moderat diferentiate sunt alcatuite din hepatocite neoplazice cu 

citoplasma eozinofilica abundenta cu nuclei rotunzi si nucleozi vizibili. De mentionat ca 

proportia nucleu-citoplasma este la fel ca in cazul hepatocitelor normale. Aceste hepatocite 

neoplazice sunt organizate in trabecule sau pseudoglande. 

Hepatocarcinoamele slab diferentiate se dezvolta de regula dupa modelul solid. Aceste 

hepatocite prezinta un raport nucleu-citoplasma crescut. Pleomorfismul celular este semnificativ, 

cu celule gigant mono- si multinucleate. 

Tumorile nediferentiate sunt compuse din celule maligne cu cantitate redusa de 

citoplasma cu nuclei rotunzi sau in forma de ax scurt. Ele se dezvolta dupa modelul solid sau 

medular. 

Clasificarea Edmonson Steiner nu este un predictor pentru metastazare. S-a estimat 

deasemenea ca pacientii cu ciroza au risc de doua ori mai mare decat pacientii non cirotici sa 

dezvolte hepatocarcinoame nediferentiate. 

3.4. Variante histologice de carcinom hepatocelular 

Hepatocarcinomul fibrolamelar este o varianta rara de carcinom hepatocelular 

reprezentand mai putin de 5% din cazuri. Aceste tumori apar la pacientii tineri si nu asociaza ca 

factori de risc hepatita cronica sau ciroza si au ca si indicatie de prima intentie rezectia 

chirurgicala. Supravietuirea globala mai ridicata decat in varianta clasica de hepatocarcinom se 

datoreaza in principal lipsei cirozei hepatice si mai putin tipului de celula tumorala.  

Supravietuirea globala la 5 ani este estimata la 35-76% pentru pacientii supusi 

interventiei chirurgicale. 

Exista tumori hepatice ce combina din punct de vedere anatomopatologic elementele de 

hepatocarcinom si cele de colangiocarcinom in proportii diverse. De regula, nivelele serice de  

AFP sunt normale, in schimb se inregistreaza cresteri ale antigenului carcinoembrionic CEA si 

ale CA19-9. Ciroza este asociata des cu tumora cu predominanata caracteristicilor de HCC. 

Nodulii cu displazie joasa se diferentiaza de nodulii hepatici de regenerare. De regula au 

dimensiuni cuprinse intre 0.5 si 1.5 cm, desi au fost descrise si dimensiuni mai mari. Sunt 

formatiuni nodulare fara capsula, insa uneori pot prezenta condensare fibrotica la periferie. 

Acesti noduli se diferentiaza de nodulii hepatici de regenerare prin caracteristici citologice si 

arhitecturale specifice cum ar fi hipercelularitatea moderata cu hepatocite monotone, de regula 

fara atipii celulare. 

Hepatocarcinomul precoce se poate dezvolta in cadrul nodulilor displazici, cu 

prezervarea initiala a citologiei si a dispozitiei celulare. Aceste hepatocarcinoame masoare de 

regula sub 2 cm si prezinta o morfologie celulara incerta. Sunt extrem de bine diferentiate, cu 
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celularitate redusa si atipie structurala. Modificarile diagnostice include cresterea celularitatii si 

modificare raportului nucleu citoplasma. 

Aproximativ 40% din hepatocarcinoamele intre 1-3 cm prezinta cel putin doua stadii de 

diferentiere. 
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CAPITOLUL IV. Programul de screening in cadrul populatiilor cu risc inalt 

Obiectivul principal in procesul de screening si monitorizare HCC presupune reducerea 

mortalitatii intr un context de cost-eficienta acceptabil. Pentru atingerea acestui tel trebuie 

urmarite doua entitati: populatia-tinta si modalitatile de monitorizare. 

POPULATIA TINTA 

Screeningul hepatocarcinomului nu este recomandat de rutina in cazul populatiei generale 

datorita incidentei foarte scazute in cazul indivizilor care nu prezinta factori de risc. Prin urmare, 

primul pas in screeningul HCC trebuie sa fie identificarea pacientilor la risc. Deoarece infectia 

cronica cu virusurile hepatitice B si C poate fi asimptomatica, screeningul viral este recomandat 

in zonele cu prevalenta crescuta a infectiei. 

Infectia persistenta cu virus hepatitic B este un factor de risc major pentru dezvoltarea 

hepatocarcinomului. Purtatorii de virus hepatitis B au risc de 223 ori mai mare de a dezvolta 

neoplasm fata de populatia generala. Dintre purtatorii de virus B, aceia care prezinta AgHBe au 

un risc mai mare fata de indivizii cu antigen negativ (RR=6.3). 

In timp ce prevalenta infectiei cu VHB este crescuta in anumite arii geografce limitate 

cum ar fi Asia de Est si de Sud si in Africa sub-sahariana, prevalenta infectiei cu VHC a crescut 

predominant in tarile dezvoltate cum ar fi Japonia, sudul Europei si Statele Unite ale Americii. In 

cazul infectiei cronice cu VHC, riscul de dezvoltare a hepatocarcinomului este direct 

proportional cu gradul fibrozei, iar pacientii aflati in stadiul de ciroza au cel mai mare risc de 

aparitie a leziunilor neoplazice. 

In afara gradului de fibroza, mai sunt cunoscuti si alti factori de risc implicati in 

carcinogeneza cuum ar fi genul masculin, varsta inaintata si consumul semnificativ de alcool. 

Deasemenea si ciroza de etiologie non virala poate determina aparitia 

hepatocarcinomului. .NASH este o afectiune hepatica cronica ce acapareaza din ce in ce mai 

mult spectrul bolilor cu potential cirotic si carcinogen. 

Pacientii aflati la risc de a dezvolta hepatocarcinom ar trebui sa participle obligatoriu la 

programele de screening. Posibilele exceptii vor fi indivizii cu patologie hepatica sever 

decompensata care nu vor putea tolera tratamentul pentru neoplasm hepatic si aceia cu multiple 

comorbiditati. 

METODOLOGIA SCREENINGULUI 

De regula, in cazul pacientilor cu risc inalt de a dezvolta HCC, monitorizarea se 

realizeaza prin determinarea markerilor tumorali, in special alfa-fetoproteina serica, si imagistic 

prin ecografie abdominala. Utilitatea programelor de screening ar trebui evaluate din punct de 

vedere al cost-eficientei raportata la prognosticul pacientilor depistati cu hepatocarcinom. 

Monitorizarea ecografica este recomandata la 3-4 luni in cazul celor cu risc foarte inailt 

de cancer hepatic in timp ce pacientii cu risc inalt vor efectua ultrasonografia de control la un 

interval de 6 luni. 
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In screening-ul hepatocarcinomului, valoare AFP are o sensibilitate mai scazuta decat cea 

a ecografiei, insa cele doua metode au specificitate asemanatoare daca se alege cut off ul potrivit. 

Descoperirile recente in domeniul imunologiei tumorale si a proteomicii permit evaluarea 

simultana a mii de gene si proteine. 

Pentru stabilirea unui cadru formal pentru ghidarea evaluarii si dezvoltarii biomarkerilor, 

un program ce cuprinde 5 etape a fost adoptat de catre Early Detection Research Network. Mai 

multi markeri nou identificati inclusiv des-gamma carboxitrombina (DCP), AFP-L3, glypican-3, 

IGF-1 si HGF par promitatori. Sensibilitatea de detectie a hepatocarcinomului  hipervascular este 

crescuta  in cazul utilizarii in dimanica a computer tomografului si a rezonantei magnetice. 

Cu ajutorul numeroaselor studii epidemiologice si analizelor statistice au putut fi 

identificate riguros populatiile cu risc crescut de a dezvolta hepatocarcinom. HCC este o 

afectiune relativ comuna in cazul pacientilor cu patologie hepatica, de aceea este necesara 

implentarea unui program de monitorizare si supraveghere, intrucat diagnosticul precoce poate 

asigura alternative de tratament curative pentru pacienti. Totusi este necesara realizarea de studii 

prospective pentru a demonstra ca screeningul de rutina pentru hepatocarcinom poate imbunatati 

semnificativ prognosticul bolii. 
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CAPITOLUL V. Stadializarea Hepatocarcinomului 

Sistemele de stadializare urmaresc sa imparta pacientii in categorii cu prognostic 

asemanator al bolii. Ca atare, sistemele de stadializare pot ajuta in alegerea terapiei, la 

consilierea pacienților, permit compararea rezultatelor finale ale terapiei și faciliteaza selecția și 

randomizarea pacienților pentru protocoalele de cercetare. Pentru hepatocarcinom exista doua 

categorii de sisteme de stadializare: cele clinice si cele anatomopatologice. Sistemele clinice sunt 

deosebit de utilie in alegerea terapiei potrivite si cuprind: scorul Okuda, Cancer of the Liver 

Italian Program (CLIP) si Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC). Scorurile anatomopatologice 

sunt utilizate dupa rezectie sau transplant hepatic si includ: Liver Cancer Study Group of Japan 

(LCSGJ), Japanese Integrated Staging (JIS). Chinese University Prognostic Index (CUPI) si 

American Joint Committee on Cancer/International Union Against Cancer (AJCC/UICC. 

Clasificarea BCLC a fost instituita in 1999 si reprezintat atat o modalitate de predictie a 

prognosticului, cat si un ghid pentru alegerea terapiei corespunzatoare. S-a dorit imbunatatirea 

scorului Okuda prin adaugarea factorilor legati de functia hepatica, caracteristicile tumorale si de 

statusul de performanta. Spre deosebire de stadializarea Okuda, clasificarea BCLC se 

concentreaza mai mult pe stabilirea prognosticului in cazurile precoce de hepatocarcinom, 

intrucat acestia pacienti pot beneficia de pe urma unei terapii agresive. BCLC s a dovedit a fi  un 

instrument de incredere in stabilirea prognosticului, insa  algoritmul de tratament  se bazeaza 

doar pe experienta unui singur centru si mai mult de atat pare a se axa mai mult pe terapii 

conservatoare in detrimentul celor chirurgicale. De exemplu, pacientii care au tumori de 

dimensiuni mari sunt exclusi de la terapie chirurgicala desi studiile arata o supravietuire la cinci 

an de 29 pana la 39 % dupa rezectie hepatica. Ablatia cu radiofrecventa si injectarea cu etanol 

sunt recomandate pacientilor cu hepatocarcinom multifocal intramilan care au patologie asociata. 

Totusi, exista unele cazuri de boala mutifocala care ar beneficia in urma transplantului  sau 

rezectiei hepatice. Pe scurt, deoarece leaga factorii de prognostic cu deciziile terapeutice, BCLC 

nu reprezinte un sistem real de standardizare, cat mai degraba un algoritm de tratament. In 

acelasi timp, inclina predominant spre terapia conservatoare in detrimentul terapiei chirurgicale 

care ar aduce beneficii semnificative in cazul anumitor pacienti.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN 
BUCURESTI 
Şcoala Doctorală – Domeniul Medicină 

Teza Doctorat  

 

11 | P a g  
 

CAPITOLUL VI. Ingrijirea multidisciplinara a pacientului cu neoplasm hepatic 

Cancerul hepatic este o afectiune complexa ce necesita atentia si experienta medicilor din 

diverse domenii, fiind necesara contributia hepatologului, radiologului, anatomopatologului, 

oncologului, radiologului interventionist, chirurgului de transplant. 

Hepatologul este cel care se ocupa in principal de managementul medicatiei antivirale si 

al sechelelor injuriilor hepatice cronice. Deasemenea, ghideaza pacientul in vederea alegerii celei 

mai bune terapii cum ar fi rezectia sau ablatia hepatica, transplant sau chemoembolizare 

transarteriala (TACE) . 

Radiologul joaca un rol important in detectia si caracterizarea maselor tumorale si in 

stabilirea relatiei lor cu  organele si vasele din vecinatate. Radiologul stabileste metoda 

imagistica optima in functie de particularitatile pacientului. Datorita accesibilitatii si a absentei 

iradierii, ecografia  este metoda imagistica cea mai des utilizata in screeningul tumoral. 

 

Inainte de hepatectomie, o parte dintre pacienti necesita embolizarea venei porte pentru a 

induce hipertrofia ficatului restant cu scopul preventiei insuficientei hepatice postoperator. 

Radiologul calculeaza volumetria ficatului. Calcului volumetriei presupune insumarea 

multiplelor sectiuni din fiecare segment hepatic cu ajutorul computer tomografului. 

 

Radiologul interventionist efectueaza multiple proceduri in cazul pacientilor cu 

hepatocarcinom. Acestea includ embolizarea preoperator a venei porte (PVE), proceduri de 

ablatie si chemoembolizarea transarteriala. 

 

Anatomopatologul este esential in stabilirea tipului de invazie vasculara si gradului de 

fibroza hepatica si identifica varianta fibrolamelara a hepatocarcinomului. Identificarea acestei 

variante este importanta pentru ca, in acest caz, limfadenectomia portala si hilara este 

recomandata in timpul rezectiei hepatice pentru a minimiza rata de metastazare ganglionara. 

Chirurgul hepatobiliar experimentat poate decide care tumori sunt rezecabile. Inovatiile 

in domeniul chirurgiei au extins aria indicatiilor pentru rezectia hepatica curativa. Impedimente 

pentru realizarea rezectiei ar fi ciroza hepatica decompensata, comorbiditati multiple, metastaze, 

ficat restant insuficient, invazia vasculara sau biliara majora.  

In cadrul echipei multidisciplinare, oncologul este cel care are ultimul cuvant in privinta 

terapiei sistemice a hepatocarcinomului 
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CAPITOLUL VII. Ghiduri bazate pe dovezi in tratamentului carcinomului hepatocelular 

Hepatocarcinomul are cinci caracteristici deosebite fata de celelalte malignitati ale 

sistemului digestiv: (1) o relatie puternica de cauzalitate cu virusurile hepatitice, in mod special 

virusurile C si B,(2) un impact major al functiei hepatice in alegerea metodei de tratament si 

asupra prognosticului, (3) o rata mare de recurenta locala si metastazare, (4) posibilitatea unui 

tratament eficient si (5) existenta invaziei vasculare ca factor determinant al 

prognosticului.aceste trasaturi specific fac dificila gasirea unei metode optime de tratament, desi, 

in present, exista multe terapii folositoare in cazul hepatocarcinomului. 

Trei metode sunt recunoscute ca fiind eficace impotriva cancerului de ficat: metoda 

chirurgicala care include rezectie si transplant hepatic, ablatia percutanata prin radiofrecventa sau 

prin injectarea etanolului si chemoembolizarea transarteriala. 

Algoritmul de tratament a fost simplificat si se bazeaza pe 3 factori: gradul de 

insuficienta hepatica, numarul si dimensiunea tumorilor. 

Evaluarea gradului de insuficienta hepatica este asemanatoare cu cea din clasificarea 

Child Pugh la care se adauga insa si testul ICG. Testul ICG ajuta chirurgul sa evalueaza riguros 

functia hepatica si sa stabileasca terapia adecvata, de exemplu in cazul unui pacient cu 

hepatocarcinom grefat pe ciroza Child Pugh clasa A nu se va efectua rezectia ficatului daca testul 

ICG indica un grad important de disfunctie hepatica. Totusi, un studiu recent din Japonia a aratat 

ca pacientii cu hipertensiune portala sau tumori multiple ar avea un beneficiu din punct de vedere 

al supravieturii in urma rezectiei hepatice, chiar daca prezinta un prognostic mai prost decat cei 

cu tumori solitare si fara hipertensiune portala. De aceea, evaluarea gradului de insuficienta 

hepatica prin testul ICG este mai importanta decat prezenta sau nu a hipertensiunii portale. 

Numarul si dimensiunea tumorilor sunt de asemenea factori determinant in algoritmul de 

tratament. Invazia vasculara este cel mai important factor de prognostic asa cum reiese din 

multiple raportari de specialitate. Totusi, prezenta sau absenta ei este dificil de dovedit cu 

metodele actuale de diagnostic. Numarul tumorilor si dimensiunile acestora pot fi mai usor 

evaluate, de aceea s-a preferat includerea acestor doi factori in algoritm si omiterea invaziei 

vasculare. 

Disfunctie hepatica- gradele A si B  

Cand functia hepatica este buna (gradele A si B) si tumora este solitara, cea mai frecventa 

indicatie de tratament este cea chirurgicala indiferent de dimensiunea masei tumorale. 

Recomandarea se bazeaza pe rezultatele unui studiu de follow-up din Japonia care a aratat ca 

rezectia hepatica are un prognostic mai bun decat injectarea percutanata de etanol in anumite 

conditii. [108] Totusi, pentru ca nu au fost rezultate diferite in cazul gradului B de disfunctie 

hepatica si tumora solitara mai mica de 2 cm in diametru, si ablatia percutanata prin injectare cu 

etanol este recomandata. Desi nu este inclus in algoritmul de tratament, practica medicala a 

demonstrat ca e dificil sa tratezi o tumora mai mare de 3 cm in diametru prin ablatie percutana, 

asa ca in acest caz singura optiune este rezectia chirurgicala. 
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Cand sunt prezente doua sau trei tumori cu diametrul ce nu depaseste 3 cm, rezectia 

hepatica sau ablatia percutanata sunt indicate. Cand diametrul tumoral depaseste 3 cm, ablatia 

percutanata este depasita si se recomanda chemoembolizare transarteriala (TACE). 

Cand sunt patru sau mai multe tumori, chemoembolizarea transarteriala sau infuzarea 

arterei hepatice sunt recomandate. 

Disfunctia hepatica- gradul C 

Din cauza disfunctiei hepatice majore singura terapie posibila in acest caz este 

transplantul hepatic realizat cu scopul de a restaura functia biologica a ficatului. Criteriile 

Milano, care sunt cele mai recunoscute criterii la nivel mondial, au fost adoptate ca indicații 

pentru transplantul de ficat. Mai exact, transplantul hepatic este indicat in caz de tumora solitara 

cu diametrul mai mic de 5 cm sau nu mai mult de trei tumori fiecare cu diametrul sub cm. Din 

cauza riscului mare de recurenta  dupa transplantul hepatic si al dezvoltarii insuficientei hepatice 

dupa alte metode de tratament, in cazul tumorilor multiple ( peste 4) se recomanda strict terapie 

suportiva. 

Cancerul avansat 

Cancerul de ficat in stadiu avansat, cand exista metastaze extrahepatice sau tromboza 

tumorala portala, nu este inclus in algoritmul de treatment. Are un prognostic nefavorabil si nu 

exista niciun tratament eficace. Totusi, exista un raport care sustine o imbunatatire a evolutiei 

prin combinarea rezectiei hepatice cu TACE in cazul unei functii hepatice bune. Chimioterapia 

este luata in considerarea cand exista determinari extrahepatice, dar din moment ce nu exista un 

tratament chemoterapic care sa isi fi dovedit eficienta in hepatocarcinom ” Chemoterapia este 

uneori recomandata in cazuri selectionate cu disfunctie hepatica de grad A”. 

Utilizarea algoritmului de tratament 

Algoritmul s-a bazat pe un scenariu in care medicul curant selecteaza tratamentul si il 

discuta cu pacientul in functie de contextul clinic al bolii. 

Totusi, este retinut ca si metodele de tratament care nu sunt incluse in algoritm pot fi 

recomandate in cazuri speciale. Acest tip de ghiduri clinice pot fi aplicate in 60-95% din cazuri. 

Nu exista nicio problema daca medical curant isi aduce aportul privind optiunea tratamentulului 

in functie de experienta sau de trialurile clinice. Insa, in momentul in care se face o recomandare 

care nu este prezenta in ghid, medical curant este obligat s explice acest lucru pacientului si sa ii 

obtina consimtamantul. 

Deoarece exista multe metode de tratament in HCC si balanta intre statusul tumoral si 

statusul functie hepatice trebuie luata in consideratie, decizia multidisciplinara este obligatorie 

pentru alegerea tratamentului. 
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CAPITOLUL VIII. Rezectia hepatica in hepatocarcinom 

1. Evaluarea preoperatorie 

Pana in prezent, singurele optiuni terapeutice cu potential curativ sunt rezectia si 

transplantul hepatic. 

Din pacate, doar 20-40% dintre pacienti sunt eligibili pentru rezectie din cauza 

determinarilor secundare si a gravitatii bolii de fond.[109] Cu toate acestea, un numar din ce in 

ce mai mare de rezectii hepatice au loc datorita imbunatatirii ingrijirii postoperatorii si a 

progresului tehnicilor imagistice si chirurgicale. 

Transplantul hepatic ortotopic reprezinta singura optiune terapeutica pentru pacientii cu 

hepatocarcinom de dimensiuni reduse si afectiune hepatica severa. Totusi, in contextul 

numarului redus de grefe hepatice si a indicatiilor limitate pentru transplant, rezectia tumorala 

este considerata optiunea de prima linie si in cazul pacientilor cu boala hepatica compensata. 

2. Selectia pacientilor 

Morbiditatea, mortalitatea si supravietuirea pe termen lung postrezectie depind de selectia 

riguroasa a pacientilor. O evaluare sistematica a starii generale a pacientului, a conditiei 

afectiunii hepatice, a extensiei tumorale si a potentialului viitor tesut hepatic restant asigura un 

nivel de selectie optima a candidatilor pentru rezectia hepatica. 

Varsta pacientului nu ar trebui sa constituie o contraindicatie per se, deoarece nu s-a 

dovedit pana in prezent ca ar fi un predictor independent pentru riscul postoperator crescut. 

3. Evaluarea extensiei tumorale 

Evaluarea extensiei tumorale este esentiala in stabilirea gradului de rezecabilitate si 

alegerea tipului de interventie chirurgicala. In Centrul de Chirurgie Generala si Transplant 

Hepatic Fundeni, initial pacientul este stadializat cu ajutorul computer tomografului spiral, 

intrucat acesta are o rezolutie mai buna si ofera detalii anatomice excelente. Hepatocarcinomul 

este hipercaptant in faza arteriala precoce si hipocaptant in faza arteriala tardiva (washout). 

Rezonanta magnetica nucleara este metoda de electie cand utilizarea substantelor de contrast este 

contraindicata, cand este necesara o caracterizare detaliata a leziunilor sau pentru a descrie 

relatiile anatomice ale tumorii cu vasele sangvine si structurile biliare din jur.  

 

4. Invazia venei porte si a venei hepatice 

Hepatocarcinomul cu invazie la nivelul venei porte sau venei hepatice reprezinta o 

provocare de tehnica chirurgicala si oncologica. Aceste tumori sunt foarte agresive si deseori 

multifocale, de aceea interventia chirurgicala este dificila. Totusi, alegerea terapiei chirurgicale 
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in aceste cazuri duce la o crestere a ratei de supravietuire comparativ cu cei care opteaza pentru 

tratament conservator. 

5. Evaluarea volumului hepatic restant 

Computer tomograful reprezinta metoda exacta prin care se evalueaza viitorul tesut 

hepatic restant FLR. FLR este masurat in mod direct prin volumetrie CT si volumul hepatic total 

este calculat utilizandu-se formula matematica care se bazeaza pe corelatia lineara dintre 

dimensiunea ficatului si suprafata corporala. Raportul dintre FLR si volumul hepatic total 

reprezinta FLR standardiza si reflecta procentul din volumul hepatic total ramas dupa 

hepatectomie. In general, un volum hepatic restant de 20% este considerat minimul necesar dupa 

o hepatectomie extinsa la un pacient fara boala hepatica preexistenta, in timp de un FLR de 40% 

este recomandat in cazul pacientilor cu ciroza hepatica sau hepatita. 

6. Terapia preoperatorie 

6.1. Chemoembolizarea transarteriala (TACE) si embolizarea venei porte (PVE)  

PVE este o metoda sigura cu o rata a complicatiilor sub 5%, cu reactie minima 

periportala, care produce ocluzia durabila a venei porte. S-a demonstrat ca embolizarea venei 

porte creste volumul hepatic restant, procentul de excretie a ICG si fluxul biliar in tesutul restant. 

In plus, la pacientii cu afectare hepatica cronica PVE scade rata complicatiilor postoperator, 

numarul de zile de ingrijire in unitatea de terapie intensiva si rata de spitalizare dupa o 

hepatectomie majora. Intervalele de supravietuire si de remisiune au fost per total similare, 

indiferent daca aveau sau nu PVE preoperator. Deci PVE ofera un plus de siguranta in realizarea 

hepatectomiilor extinse pentru hepatocarcinom fara sa influenteze insa prognosticul oncologic. 

TACE scade fluxul sanguin tumoral si embolizeaza potentialele sunturi arteriovenoase aparute in 

urma cirozei hepatice. In plus, prin folosirea combinata a TACE si PVE se ajunge la un procent 

de 60-80% de necrozare tumorala. 

 

6.2 Chimioterapia 

Sorafenib este un inhibitor de kinaza, administrat pe cale orala, cu efecte antiangiogenice 

prin blocarea receptorilor factorilor de crestere endoteliali (VEGFR) si a factorului de crestere 

trombocitar (PDGFR). Un studiu randomizat de faza III cu Sorafenib a raportat o imbunatatire a 

ratei de supravietuire per total si o progresie lenta a bolii in cazul hepatocarcinomului 

avansat.[119] Inca nu exista dovezi care sa sustina rolul Sorafenibului ca neoadjuvant in 

downstagingul pacientilor intrucat tratamentul medicamentos are o rata de raspuns de doar 3%. 
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7. Tehnica chirurgicala 

In cazul pacientilor cu HCC scopul chirurgiei este sa obtina un echilibru intre indicatia 

oncologica- rezectie cu margini negative si conservarea tesutului hepatic sanatos. Progresul in 

domeniul anesteziei si tehnicilor chirurgicale, ca si aprofundarea anatomiei ficatului si a 

biologiei tumorale au contribuit dramatic la siguranta si eficientei hepatectomiilor. Tehnicile 

chirurgicale moderne includ rezectia anatomica, ocluzia fluxului vascular si anestezia sub 

presiune venoasa centrala scazuta. Pentru o rezectie hepatica sigura, atat incizia subcostala 

bilaterala cu sau fara extensie pana la procesul xifoid, cat si cea de tip J, sunt valide. Ecografia 

intraoperatorie deceleaza noi noduli in proportie de 15-30%, desi doar 25% dintre acestia sunt 

tumorali. Ecografic, hepatocarcinomul este descris ca o imagine hiperecogena cu con de umbra 

posterior. 24-30% dintre nodulii hepatici atipici tumorali sunt hipoecogeni si 0-18% sunt 

hiperecoici. Prin urmare, ecografia intraoperatorie ar putea scadea rata de recurenta postrezectie 

prin decelarea unor noduli multifocali maligni in timpul interventiei chirurgicale. In plus, IOUS 

este esentiala in ghidarea rezectiei si in obtinerea unei rezectii cu margini negative. 

8. Prognosticul postrezectie 

O selectie riguroasa a pacientilor si evolutia tehnicilor chirurgicale au dus la o scadere 

semnificativa a ratei mortalitatii posthepatectomie. In prezent, rata de mortalitate este de 

aproximativ 5% existand si unele centre in care aceasta tinde catre zero datorita rafinarii 

tehnicilor chirurgicale, managementulului anestezic, stabilirea centrelor specializare in chirurgia 

hepatobiliara. 

Morbiditatea variaza intre 25-50%.  Complicatiile posthepatectomie sunt pleurezia dreapta, abces 

subfrenic, sangerare, fistula biliara, ascita, insuficienta hepatica. Sangerarea si necesitatea de 

transfuzie influenteaza in mod clar mortalitatea si morbiditatea. 

8.1. Prognosticul pe termen lung 

In ultimele decenii, rata de supravietuire posthepatectomie la pacientii cu cancer de ficat 

s-a modificat simtitor in sens pozitiv datorita diagnosticului precoce, selectiei riguroase a 

pacientilor supusi acestei proceduri si dezvoltarii tehnicilor chirurgicale. Studii de mare 

anvergura raporteaza supravietuirea la 5 ani dupa rezectia curative in jur de 30-50%. 

Principala cauza a esecului tratamentului este recurenta tumorala. Recurenta la nivelul 

ficatului restant are loc in 80-90% si este determinata fie de invazia vasculara ce conduce la 

formarea de tumori microsatelite intrahepatice (recurenta precoce) fie prin evolutia bolii de fond 

(recurenta tardiva). 

Desi reinterventia chirurgicala pentru recurentele hepatice este dificil de realizat din 

cauza parenchimului redus si a bolii de fond, studiile sustin ca este o metoda sigura si eficienta. 

Aproximativ 10-31% dintre pacienti pot fi tratati prin a doua hepatectomie. Factorii independenti 

de prognostic sunt absenta invaziei portale a doua interventie, hepatocarcinom solitar la prima 

interventie si un interval de remisiune de cel putin 1 an de la prima interventie. Intr-un lot de 67 
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de pacienti, supravietuirea la 5 ani dupa a doua hepatectomie a fost de 56%, o valoare 

asemanatoare celei de la prima interventie. In cazul pacientilor neeligibili pentru repetarea 

hepatectomie se pot incerca terapiile agresive non chirurgicale cum ar fi injectarea cu etanol, 

ablatia prin radiofrecventa, chemoembolizarea transarteriala. 

8.2.  Rezectia inainte de transplantul hepatic 

Pentru acei pacienti cu afectiune hepatica severa si tumori cu localizare ce nu permit 

rezectia hepatica exista optiunea transplantului hepatic de la donator cadaveric. In loturile initiale 

de pacienti transplantati pentru hepatocarcinom, rata de recurenta era in jur de 75 %.  Bismuth a 

aratat pentru prima data ca in epoca precoce a transpantului hepatic, o eroare de selectia a 

pacientilor era vinovata de rata crescuta de recurenta in sensul ca erau directionati spre transplant 

pacientii cu boala hepatica grava si hepatocarcinom avansat. In prezent, in alocarea grefelor 

hepatice se tine cont de scorul Milano care si-a dovedit utilitatea prin cresterea ratelor de 

supravietuire si a intervalului “cancer-free”. Un dezavantaj este insa ca astfel s-a marit lista de 

asteptarea pentru transplant hepatic, iar in unele cazuri progresia bolii neoplazice ii face pe 

pacienti neeligibili. Pentru a contracara aceasta tendinta, au aparut metodele auxialiare de 

bridging terapeutic: chemoembolizare transarteriala si rezectia hepatica. Un mare dezavantaj al 

rezectiei hepatice ca terapie de bridging este dificultatea ulterioara a realizarii transplantului din 

punct de vedere chirurgical. Belghiti et al au demonstrat ca in cazul pacientilor cu ciroza hepatica 

si hepatocarcinom rezecabil nu exista mari diferente in privinta timpilor operatori, a sangerarii, a 

mortalitatii si morbiditatii intre cei cu rezectie hepatica pretransplant si cei cu transplant hepatic 

per primam. 

 

8.3. Transplantul hepatic in HCC 
Inca de la inceputurile transplantului hepatic, folosirea sa ca tratament pentru HCC a 

jucat un rol central. In 1976 s a inregistrat primul supravietuitor al acestei proceduri la un 

adolescent de 19 ani cu HCC, care insa a prezentat recidiva dupa 4 luni de la momentul 

interventiei chirurgicale si a decedat prin cancer diseminat la 400 de zile de la transplant. Aceasta 

experienta a aratat clar ca pacientii cu HCC in stadiu avansat au risc de recurenta foarte mare. 

Dupa aceasta, entuziasmul a scazut mult si au fost fost elaborate cateva ghiduri pentru listarea si 

transplantarea pacientilor cu HCC pana cand au aparut criteriile Milan. Conform acestora, se 

identifica pacientii cu HCC incipient, cu cel mult 3 tumori cu dimensiuni de maxim 3 cm sau  

tumora unica cu dimenisuni de maxim 5 cm, pacienti care prezinta evolutie excelenta din punct 

de vedere atat al grefei hepatice cat si oncologic. Supravietuirea pacientilor la 5 ani este de 

aproximativ 60% cu o rata de recurenta sub 15 %. 

In prezent, transplantul hepatic reprezinta cea mai buna modalitate terapeutica pentru 

pacientii cu HCC in stadiile incipiente si ciroza hepatica decompensata, dand acestor pacienti 

sansa vindecarii atat de boala maligna cat si de boala hepatica de baza. 

Clasificarea Barcelona reprezinta un sistem unic de stadializare pentru ca integreaza 

stadiul tumorii, complicatiile cirozei masurate prin scorul Child-Turcotte-Pugh, gradul de 

hipertensiune portala, statusul de performanta si comorbiditatile pt a atribui modalitati 
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terapeutice diferite pacientilor cu HCC. In acest algoritm, transplantul hepatic este rezervat 

pacientilor cu HCC in criteriile Milano, cu status de performanta prezervat. Pacientii cu HCC 

transplantati sub acest algoritm au o supravietuire postransplant de 60-70%. 

Deoarece timpul de asteptare pe lista de transplant a crescut, iar tehnicile radiologice s-au 

imbunatatit semnificativ, multe echipe de transplant au implementat terapiile neoadjuvante intr- 

un efort comun de stopare a progresiei bolii si o potential reducere a ratei de recurenta 

posttransplant. Aceste terapii includ chemoembolizarea transarteriala, injectarea percutanata de 

etanol, ablatia cu radiofrecventa, crioablatiaablatia cu microunde, radioablatia cu itrium si 

chimioterapia sistemica. 
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CAPITOLUL IX. Ecografia hepatica in HCC 

 

Inca din aniii 1980 , ecografia intraoperatorie a fost utilizata pentru a ghida rezectia 

hepatica in cazul pacientilor cu hepatocarcinom grefat pe ciroza hepatica. In prezent, datorita 

ecografiei se poate obtine un echilibru dintre radicalitatea oncologica si nevoia de pastrare a unui 

volum cat mai mare de parenchim hepatic, scazand mult rata de morbiditate si mortalitate. 

Din punct de vedere tehnic, este necesara folosirea sondelor cu inalta frecventa de 7-10 

MHZ in forma de T sau interdigitale sau microconvexe. O sonda adecvata   

ar trebui să fie mică, subțire în lățime și scurtă în lungime transversală, stabilă și cu fereastră de 

scanare ultrasonografică cuprinzatoare. 

9.1. Anatomia hepatica 
Dupa patrunderea in cavitatea abdominala, se realizeaza mobilizarea ficatului si 

evidentiarea ligamentelor rotund si falciform. Aderentele la alte organe sau structuri pot fi 

evaluate si ele ecografic pentru a determina o posibila extensie tumorala si pentru a stabili tipul 

interventiei chirurgicale. 

In prezent, clasificarea Brisbane a anatomiei hepatice este cea mai utilizata. Conform 

acesteia cele doua portiuni hepatice aferente ramificatiilor vasculare principale sunt hemificatul 

drept si stang si sunt separate de planul intersectional median ce reprezinta o linie imaginara ce 

uneste mijlocul fosetei cistice cu marginea stangaa a venei cave inferioare si formeaza cu planul 

orizontal un unghi de 75 ˚. Unitatile morfo-functionale aferente ramificatiilor vasculare 

secundare sunt numite sectiuni, astfel incat fiecarui hemificat ii corespund cate doua sectiuni: 

sectiunea anterioara dreapta, sectiunea posterioara dreapta, sectiunea anterioara stanga, sectiunea 

posterioara dreapta. Planul intersectional drept separa cele doua sectiuni drepte si cel mai adesea 

corespunde planului care uneste marginea dreapta a venei cave inferioare cu mijlocul distantei 

dintre foseta cistica si marginea dreapta a ficatului si formeaza un unghi de circa 30 ˚ cu fata 

inferioara a ficatului. 

 

9.2. Indicatiile ecografiei intraoperatorii 

Studiile recente sustin că ecografia intraoperatorie (IOUS) reprezintă cea mai precisă 

tehnică de diagnostic pentru detectarea leziunilor hepatice focale (FLL) și are un impact deosebit 

asupra abordării chirurgicale a tumorilor hepatice. Totusi, un numar mare de noduli identificati 

ecografic nu au caracteristici tumorale, de aceea exista riscul de supraestimare a stadializarii 

cancerului hepatic. Singurul nodul care poate fi diferentiat ecografic intraoperator cu certitudine 

de nodulii de HCC sau determinari secundare hepatice este hemangiomul de mici dimensiuni, de 

aceea este indicata utilizarea substantelor de constrast.  
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9.3. Abordul chirurgical 

Ecografia intraoperatorie permite reconstructia 3D si decelarea raporturilor tumorale cu 

scopul de a stabili managementul chirurgical adecvat si de a cruta cat mai mult parenchim 

hepatic. 

 Criterii ecografice ce determina hepatectomia extinsa: 

-  ramura portala ce dreneaza o anumita arie de tesut hepatic este infiltratata tumoral ( 

absenta vizualizarii peretelui vascular din vecinatatea procesului tumoral) 

- daca la nivelul canalului biliar din triada Glisson corespunzatoare parenchimului este 

decelat imagistic un tromb tumoral ( dilatarea canalului biliar) 

-infiltrarea venei hepatice doar daca lipseste unul dintre urmatoarele semne imagistice: 

a. prezenta venelor hepatice accesorii la IOUS 

            b. flux hepatopetal in ramura portala corespunzatoare atunci cand vena hepatica este 

clampata 

 c. vene comunicante intre venele hepatic  

Prin adoptarea acestor criterii imagistice s-a redus considerabil rata de hepatectomii 

extinse si s-au dezvoltat alte tehnici chirurgicale. Una din ele este hepatectomia atipica de 

segmente 6-7 care inlocuieste cu succes hepatectomia dreapta in cazul absentei invaziei 

vasculare si biliare. 

 9.4 Ghidarea rezectiei hepatice 

Rezectia hepatica limitata sub ghidaj ecografic este mai simplu de realizat decat 

segmentectomia sistematica deoarece nu este necesara indentificarea ariei hepatice drenate de 

ramura portala. In cazul rezectiei limitate, odata cu identificarea tumorii, chirurgul poate marca 

cu electrocauterul sub ghidaj ecografic marginea leziunii. 

Un avantaj major al ecografiei intraoperatorii este modificarea planului de rezectie in 

timp real. Ecografic, transa de hepatectomie apare ca o zona fina ecogena din cauza aerului si 

chegurilor de sange dintre suprafetele rezecate. Daca planul de disectie nu este clar vizibil, se 

poate introduce tifon sau tifon siliconat. Aceste tehnici permit chirurgului sa mentina planul de 

disectie corespunzator, astfel incat sa evite expunerea directa tumorala si afectarea structurilor 

principale de vascularizatie. 

In cazul pacientilor ce necesita indepartarea a cel putin trei segmente hepatice, ecografia 

intraoperatorie permite ajustarea planului de rezectie care trebuie sa urmareasca cursul venei 

hepatice. Ecografia Doppler este utila la acesti pacienti deoarece poate evalua fluxul vascular 

restant posthepatectomie inainte de ligaturarea vaselor din hilului hepatic.   
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CAPITOLUL X. Terapia sistemica combinata in HCC 

 

Carcinomul hepatocelular este o tumora potential curabila prin rezectie chirurgicala, 

ablatie prin radiofrecventa sau transplant hepatic. Totusi, majoritatea pacientilor cu HCC se 

prezinta cu boala in stadii avansate care este de cele mai multe ori insotita de o afectare hepatica 

severa. Prin urmare, tratamentul curativ este fezabil numai pentru un numar redus de pacienti cu 

boala lozalizata. Terapiile sistemice citotoxice au demonstrat un impact redus in istoria naturala a 

HCC avansat. In plus, caracterizarea moleculara a hepatocarcinogenezei a dus la recunoasterea 

unor cai patologice aberante ce au ajutat la descoperirea unor agenti tinta ca potentiale variante 

in tratamentul HCC, folositi singuri sau in combinatii chimioterapice. 

Aprobarea agentului oral Sorafenib (Nexavar) pentru tratamentului HCC in 2007 in 

America si Uniunea Europeana a reprezentata un pas semnificaitv in imbunatatirea optiunilor 

terapeutice pentru multi pacienti cu HCC in stadii avansate. Pana la aceasta descoperire, HCC a 

fost privit ca o tumora chemo-refractara, rezistenta, si de aici o doza de scepticism pentru fiecare 

noua terapie sistemica descoperita. De-a lungul mai multor decade, numeroase trialuri clinice cu 

o larga varietate de agenti chimioterapici si hormonali au aratat un raspuns foarte redus sau chiar 

absent in tratamentul acestei malignitati extrem de complexe. In ciuda faptului ca sorafenibul nu 

determina reducerea imagistica a dimensiunilor tumorii, este clar demonstrat impactul sau in 

activitatea carcinogenica, bazat pe cresterea timpului de progresie tumorala si a supravietuirii. 

Provocarea aparuta este aceea de a identifica acei agenti care in combinatie cu sorafenibul au cel 

mai mare potential de imbunatatire a sigurantei pacientului. 

 

10.1 Terapiile tinta 

10.1.1. Sorafenib 

Grupuri de experți recomandă utilizarea sorafenibului ca terapie sistemică standard 

pentru HCC. Este indicat pentru pacienții cu funcție hepatică bine conservată (clasa Child-Pugh 

A) și cu tumori avansate - BCLC C - sau acelor tumori care progresează în ciuda terapiile loco-

regionale aplicate. Nu se pot face recomandări clare la pacienții in stadiul Child-Pugh B, deși 

studiile de cohortă au raportat un profil de siguranță similar la pacienții din această clasă fără 

decompensare.  

 Se recomandă menținerea tratamentului cu sorafenib cel puțin până la progresie, iar 

dincolo de acest punct pot fi luate în considerare și terapiile de linia a doua. 

Sorafenibul este în prezent testat în stabilirea  rolului adjuvant după rezecție sau ablația locală 

completă pentru stadiile incipiente, în combinație cu chemoembolizarea pentru etapele 

intermediare, în asociere cu erlotinib sau doxorubicină sistemică în stadii avansate și ca tratament 

de primă linie în cazul pacientilor cu Child-Pugh B. Datele preliminare dintr-un studiu 

randomizat de fază II sugerează un potențial efect aditiv în asociere cu doxorubicină, deși a fost 

raportată o creștere semnificativă a cardiotoxicității. 
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10.1.2.  Alte terapii moleculare aflate in curs de dezvoltare 

Rapamicina (sirolimus) și analogii săi (temsirolimus și everolimus) sunt agenți care blochează 

cascada de semnalizare mTOR și au fost testați în investigațiile clinice preclinice cu rezultate 

promitatoare. 

Au fost testati cinci inhibitori EGFR: erlotinib, gefitinib, cetuximab, lapatinib și vandetanib. 

Erlotinibul a prezentat activitate într-un studiu de fază II cu populații mixte de HCC cu o 

supraviețuire mediană de 13 luni și este în prezent testat în asociere cu sorafenib într un trial de 

faza III. 

Mai multe terapii sistemice, incluzând chimioterapie, compuși hormonali, imunoterapie și 

altele au arătat rezultate neconcludente. 

Utilizarea chimioterapiei in cazul hepatocarcinoamelor este dificila din cauza cirozei 

hepatice care poate perturba metabolismul medicamentos si accelereaza gradul de toxicitate.  În 

plus, unele complicații legate de chimioterapie, cum ar fi infecțiile sistemice, sunt deosebit de 

severe la pacienții imunocompromiși. Studiile au demonstrat o rezistenta crescuta a 

hepatocarcinomului la tratamentul chimioterapic. 

Eficienta tratamentului sistemic cu doxorubicina a fost evaluată pe mai mult de 1000 

pacienți în studiile clinice,  inregistrand o rată de răspuns de aproximativ 10%.  

 

 Alte terapii sistemice cum ar fi gemcitabină, oxaliplatină, cisplatină și capecitabină 

utilizate ca agenți unimodali sau în combinații au raportat răspunsuri eterogene cuprinse între 0% 

și 18% în investigațiile necontrolate placebo. 

 

10.1.3. Terapia hormonala 

 

Pana in prezent, studiile nu au demonstrat un beneficiu ferm al utilizarii terapiei 

hormonale in hepatocarcinom privind rata de supravietuire. 

O meta-analiză cuprinzând 898 pacienți ce a comparat eficienta terapiei hormonale cu 

tamoxifen fata de managementul conservator nu a arătat nici efecte anti-tumorale, nici beneficii 

de supraviețuire pentru tamoxifen. Terapia antiandrogenica nu este recomandata. 

 

 10.1.4 Imunoterapia 

 

Hepatocarcinomul este un tip de cancer asociat inflamatiei, de aceea s-au intreprins 

numeroase studii care au decelat o corelatie pozitiva intre raspunsul imun tumoral si prognosticul 

bolii. Sunt necesare insa studiile de faza II-III effectuate de cercetatori indepedenti pentru a 

confirma rezultatele. 
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CAPITOLUL XI . MATERIAL ȘI METODĂ 

11.1. Materialul de studiu 

Baza de studiu a prezentei teze de doctorat a fost impartita in trei loturi de pacienti 

diagnosticati si tratati cu hepatocarcinom în cadrul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant 

Hepatic al Institutului Clinic Fundeni în perioada 1 ianuarie 2001 – 1 septembrie 2016.  

Materialul de studiu a fost reprezentat de următoarele surse de date: 

- Datele cuprinse în documentele medicale ale Centrului de Chirurgie Generală și 

Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni, sistematizate în baza de date 

informatizată ”Hepatocarcinom- modalitati terapeutice” 

- Departamentului de Oncologie Medicală, sistematizate într-o bază de date 

informatizată 

- Foile de observație clinică ale Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic 

al Institutului Clinic Fundeni 

- Condicile de protocoale operatorii și datele digitale ale Centrului de Chirurgie 

Generală și Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni 

- Registrele și bazele de date digitale ale Departamentului de Anatomie Patologică din 

cadrul Institutului Clinic Fundeni 

- Rezultatele investigațiilor imagistice (ecografice, radiografice, scintigrafice, computer 

tomografice, IRM, radiologie intervențională) ale Departamentului de Radiologie din 

Institutului Clinic Fundeni 

- Datele de supraviețuire furnizate de Poliția Română din registrele Serviciului de 

Evidență Informatizată a Populației 

 

 11.2. Metodele de studiu 

 

 11.2.1. Tipul de studiu 

 Am efectuat trei studii retrospective, nerandomizate, observationale, bazate pe datele 

pacientilor inclusi in perioade diferite de studiu.  
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 Primul studiu retrospectiv, observational, nerandomizat a fost efectuat pe un esantion de 

517 de pacienti diagnosticati cu hepatocarcinom,  internati in Clinica de Chirurgie Generala si 

Transplant Hepatic a Institutului Clinic Fundeni in perioada 2001 - 2016, esantion reprezentativ 

pentru o populatie de pacienti cu hepatocarcinom  care ajunge sa fie tratata intr-un centru 

hiperspecializat in tratarea multimodala a carcinomului hepatic primitiv. Pacientii din esantion au 

suferit rezectie hepatica, RFA (164 de pacienti) si TACE.  

 Al doilea studiu a fost de tip observational, retrospectiv, nerandomizat, efectuat pe un 

esantion de 139 de pacienti diagnosticati cu hepatocarcinom care au beneficiat de transplant 

hepatic,  internati in Clinica de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic a Institutului Clinic 

Fundeni in perioada 2011 - 2014, esantion reprezentativ pentru o populatie de pacienti cu 

hepatocarcinom  care ajunge sa fie tratata intr-un centru hiperspecializat in tratarea multimodala 

a carcinomului hepatic primitiv.. 

 Al treilea studiu a fost de tip retrospectiv, observational, nerandomizat, pe un esantion de 

162 de pacienti diagnosticati cu hepatocarcinom,  internati in Departamentul de Oncologie al 

Institutului Clinic Fundeni in perioada 2009 - 2016, esantion reprezentativ pentru o populatie de 

pacienti cu hepatocarcinom  care ajunge sa fie trataat intr-un centru hiperspecializat in tratarea 

multimodala a  carcinomului hepatic primitiv. 

11.2.2. Parametrii studiați 

Au fost analizați următorii parametri: 

-Varsta  

- Sex 

- Clasificarea Child-Pugh 

- Clasificarea Milan 

- Clasificarea BCLC 

- Clasificarea Edmonson- Steiner 

- Etiologia HCC 

- Nivelul markerilor tumorali - AFP,   CA19-9 

- Prezența trombozei de venă porta 

-  Tipul intervenției chirurgicale 
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- Tipul de rezecție segmentara 

- Supraviețuirea (număr de luni) 

 

Fiecare dintre parametrii prezentați a fost studiat individual, dar s-au efectuat și corelații între 

aceste variabile și evoluția pacienților.  

 

11.3. Prelucrarea și interpretarea rezultatelor 
Prelucrarea primară a datelor a fost realizată prin folosirea modulului Microsoft Excel 

din pachetul de programe Microsoft Office. 

Ulterior, datele colectate de la pacienți, au fost introduse într-o baza de date OpenOffice 

Calc versiunea 4.1.1 Copyright © 2014 The Apache Software Foundation. Analiza statistică a 

fost făcută cu ajutorul programului SAS University Edition, (c) SAS Institute Inc. 100 SAS 

Campus Drive Cary, NC 27513-2414, USA 
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CAPITOLUL XII . REZULTATE 

 

12.1. Studiul lot pacienti REZECTII HEPATICE  

Studiu retrospectiv, observational, nerandomizat, pe un esantion de 517 de pacienti 

diagnosticati cu hepatocarcinom,  internati in Clinica de Chirurgie Generala si Transplant 

Hepatic a Institutului Clinic Fundeni in perioada 2001 - 2016, esantion reprezentativ pentru o 

populatie de pacienti cu hepatocarcinom  care ajunge sa fie tratat intr-un centru hiperspecializat 

in tratarea multimodala a neoplasmului hepatic primitiv. Toti pacientii din esantion au suferit 

rezectie hepatica sau ablatie cu radiofrecventa (RFA).  

RFA a fost efectuata in cazul a 164 de pacienti , 20 dintre ei prin abord percutanat,128 prin 

laparotomie si 16 laparoscopic. 79 de pacienti au prezentat tumori cu diametrul maxim 3 cm 

(48%). Ablatia tumorala complete s-a obtinut in cazul a 68 de pacineti (41%). 

Criterii de includere : Pacienții incluși în lotul de studiu au prezentat vârste între 18 și 83 

de ani cu o vârstă medie de 63 ani și cu o repartiție pe sexe de 70.79% bărbați versus 21.29% 

femei).  

 Criterii de excludere : Din acest lot au fost exclusi pacientii aflati in stadiul B si C al 

clasificarii BCLC cat si pacientii cu diagnosticul de ciroza hepatica stadiul Child C, acestia fiind 

inclusi in cel de al doilea si al treilea studiu efectuat in cadrul prezentei lucrari de doctorat. 

Analiza descriptiva a esantionului (trebuie sa mentionam ca nu au fost disponibile 

informatiile complete despre toti pacientii). 

End-pointul urmarit in studiu a fost supravietuirea globala ("Overall Survival" - OS), 

definita ca perioada de la finalizarea terapiei si pana la decesul pacientului (indiferent de cauza), 

sau pana la data de 23 – Februarie – 2017 (cand s-a decis sa se colecteze ultimele date despre 

pacienti). 
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Analiza Kaplan-Meier generala: 

 

        Fig. 1 Curba supravietuire Kaplan-Meier Pacienti HCC 

 Supravietuirea medie a pacientilor a fost de 61.64 luni in vreme ce mediana supravietuirii 

a fost de 42 de luni (Fig. 1). 

Rata de mortalitate postoperatorie a fost de 3,8% (20 din 518 pacienti rezecati). Principala cauza 

de deces a fost insuficienta hepatica in cazul a 13 pacienti, complicatiile pulmonare in 3 cazuri, 2 

cazuri de sepsis , pancreatita si infarct miocardic, cate 1 pacient. Morbiditatea a fost 24%. 

Majoritatea complicatiilor au fost reprezentate de colectiile abdominale, complicatiile biliare, 

insuficienta hepatica secundara  episoadelor de hemoragie digestiva, complicatiile respiratorii.  
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Analiza de supravietuire Kaplan-Meier in functie de sex arata (Fig. 2): 

 

Fig. 2 – Curba supravietuire Kaplan-Meier in functie de sex 

Desi supravietuirea medie la femei este mai mare cu peste 3 luni fata de cea de la barbati, efectul 

este fara semnificatie statistica (p > 0.05).  

Mortalitatea a fost usor mai mare la sexul masculin (63% vs 58%) 
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Analiza Kaplan-Meier, functie de stadiul Child-Pugh arata (Fig. 3) : 

 

Fig. 3 – Curba supravietuire in functie de clasa Child 

Pe esantionul analizat,pacientii din clasa Child-Pugh A au o supravietuire de peste 2 ori mai 

mare, fata de pacientii din clasa B, efectul fiind cu semnificatie statistica (p < 0.01, la testul log-

rank). 

Mortalitatea a fost cu aproximativ 45% mai mare la pacientii in clasa B Child-Pugh, fata de 

pacientii din clasa A. 

Analiza pe esantion, ne releva ca pacientii in stadiul B al clasei Child-Pugh au un risc de deces 

de 2.38 ori mai mare fata de pacientii in stadiul A Child-Pugh, efectul fiind cu semnificatie 

statistica (p < 0.01), a se vedea si graficul urmator(Fig. 4) : 
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 Fig. 4 – Riscul de deces in functie de clasa Child  

naliza Kaplan-Meier, in functie de clasa BCLC demonstreaza (Fig. 5): 

 

 Fig. 5 – Curba de supravietuire in functie de clasificarea BCLC  

Pe esantionul analizat,pacientii in stadiul 0 BCLC au o supravietuire cu 20 de luni mai mare, fata 

de pacientii in stadiul A, efectul fiind cu semnificatie statistica (p < 0.01, la testul log-rank). 
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Mortalitatea cea mai scazuta a fost la pacientii in stadiul 0 BCLC.  Fata de pacientii in stadiul 0 

BCLC, pacientii in stadiul A au avut un risc de deces de 1.75 ori mai mare. 

Analiza Kaplan-Meier, in functie de etiologia HCC evidentiaza (Fig. 6): 

 

Fig. 6 – Curba supravietuire in functie de etiologia HCC 

Pe esantionul analizat, nu s-au decelat diferente de supravietuire in functie de etiologia HCC (p > 

0.05 la testul log-rank). 

Cea mai mare mortalitate (76.86%), a fost in grupul pacientilor a caror etiologie a HCC a fost 

cea non-virala. Pe esantionul analizat, etiologia HCC nu este factor de risc de deces (p > 0.05).  
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Analiza Kaplan-Meier, functie de existenta cirozei hepatice, inainte de diagnosticul HCC ne-a 

aratat (Fig. 7): 

 

Fig. 7- Curba de supravietuire in functie de existenta cirozei inainte de diagn. HCC 

Pacientii cu ciroza preexistenta HCC, au avut o supravietuire medie cu peste 1 an (14 luni) mai 

mica, fata de pacientii ce nu au fost diagnosticati cu ciroza anterior aparitie HCC, efectul fiind cu 

semnificatie statistica (p < 0.05 la testul log-rank). 

Mortalitatea a fost cu aproximativ 7% mai mare la pacientii cu ciroza preexistenta, fata de 

pacientii fara ciroza preexistenta. 
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Analiza Kaplan-Meier in functie de numarul de tumori (pentru o distributie echilibrata, au fost 

creeate 3 grupuri: 1 tumora, 2 tumori si 3 tumori) arata Fig. 8: 

 

Fig. 8 – Curba supravietuire in functie de numarul de tumori 

Pe esantionul analizat, pacientii cu tumora unica au o medie de supravietuire cu 16 luni mai mare 

fata de pacientii cu 2 tumori, si cu 35 de luni mai mare fata de pacientii cu 3 tumori, efectul fiind 

semnificatie statistica (p < 0.01 la testul log-rank) . 

Mortalitatea pentru pacientii cu 3 tumori, a fost cu 14 procente mai mare fata de pacientii cu 2 

tumori, si cu 25 de procente fata de pacientii cu tumora unica. 

 Fata de pacientii cu tumora unica, pacientii cu 2 tumori au un risc de deces de 1.46 ori 

mai mare (p = 0.05), in vreme ce pacientii cu 3 tumori au un hazard de deces de 2.05 ori mai 

mare (p < 0.01), 
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Analiza Kaplan-Meier, in functie de nivelul AFP crescut (> 100 ui) / normal arata (Fig. 9): 

 

 

Fig. 9 – Curba supravietuire in functie de AFP 

Pacientii cu AFP crescuta (peste 100 ui), au o supravietuire cu 20 de luni mai mica, fata de 

pacientii cu un nivel AFP sub 100 ui, efectul fiind cu semnificatie statistica (p < 0.01). 

Variabila Coeficient Wald z Valoare p HR [IC95%] 

Varsta 0.003 0.579 0.563 1.00 [0.99 la 1.01] 

Diametru 

tumora 
0.035 2.722 0.006 1.03 [1.01 la 1.06] 

 

 Pe esantionul analizat, varsta nu este factor de risc pentru deces (p > 0.05). O crestere cu 

1 cm a diametrului tumoral, este asociata cu  o crestere de 1.03 ori a riscului de deces, efectul 

fiind cu semnificatie statistica (p < 0.01). 
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La regresia Cox multivariata, pe esantionul studiat, se observa urmatorii factori de risc pentru 

deces : stadiul Child B, cu un HR fata de stadiul Child A  de 2.15 (p < 0.01); 3,cu un HR 

 

 

fata de 1 sau 2 tumori de 2.12 (p < 0.05); un nivel de AFP de peste 100 ui, cu un HR fata de un 

nivel AFP sub 100 ui de 1.54 ori mai mare (p < 0.05); si diametrul tumoral , o crestere cu 1cm a 

acestuia fiind asociata cu o crestere HR de 1.11 ori (p < 0.01), graficul urmator sumarizand 

aceste observatii(Fig. 10): 

 

Fig. 10 – Factori de risc pentru deces 
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S-au efectuat urmatoarele tipuri de interventii chirurgicale: 

Operatie Procent Pacienti 

Lobectomii 11.60 

Segmente 17.02 

Atipice 71.38 

 

Rezectiile hepatice au fost efectuate anatomic si non-anatomic. S-au realizat 149 de rezectii 

anatomice (29% din totalul pacientilor rezecati), restul de 369 pacienti au beneficiat de rezectii 

non-anatomice (71%).  

 Rezectiile hepatice minim invasive au fost efectuate pentru 22 pacienti dintre care 15 

rezectii laparoscopice si 7 robotice.Pentru 4 pacienti s-a realizat ligatura de vena porta inainte de 

hepatectomie. 23 pacienti cu boala recurenta au necesitat rezectii iterative. 

 

Analiza Kaplan-Meier, functie de tipul rezectiei hepatice (Fig. 10): 
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 Fig. 10 – Curba de supravietuire in functie de tipul rezectiei 

 Pe esantionul analizat, nu se constata diferente de supravietuire intre tipurile de rezectie 

efectuate (p > 0.05). 

Pe esantionul analizat, tipul de interventie nu este factor de risc pentru deces (p > 0.05). 

 

12.1.2. Ablatie cu radiofrecventa 

 RFA a fost utilizat pentru tratarea a 164 de pacienti cu HCC. Pentru 20 de pacienti 

abordul a fost percutanat. 128 de pacienti au beneficiat de RFA prin laparotomie si 16 pacienti 

prin abord laparoscopic. 79 de pacienti (48%) au prezentat tumori cu diametrul maxim 3 cm. 

Ablatia completa s-a inregistrat in 41% dintre pacienti. 

 RFA este o metoda cu potential curativ f bun, cu o rata a complicatiilor evaluate in grupul 

de pacienti aflat in studiu de 12%. Cele mai importante complicatii ale acestei proceduri sunt 

abcesul hepatic, ascita, sangerarile postprocedurale si complicatiile pulmonare. Mortalitatea a 

fost de 1.2%. Un  pacient a decedat din cauza unui abces hepatic postinterventional si altul prin 

hemoragie digestive superioara. 

 In grupul de pacienti tratati prin RFA , rata de supravietuire a fost semnificativ mai buna 

in cazul pacientilor cu tumori pana la 3 cm comparativ cu pacientii cu tumori mai mari de 3 cm, 

cu o medie de supravietuire de 56 luni, respective 29 luni(P<0.005). 

 Rata de supravietuire la 1,3 si 5 ani pentru pacientii tratati prin RFA a fost de 84%, 57% 

respective 43%, aproape identica cu supravieutirea calculate pentru pacientii tratati prin rezectie 

hepatica. 
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Fig. 11 – Supravietuirea post RFA in functie de dimensiunea tumorii 

 

 

12.1.3. Chemoembolizarea transarteriala (TACE) 

 

 Tratamentul actual al HCC cuprinde si terapii de bridging catre transplant hepatic, cea 

mai utilizata fiind TACE. In acord cu studiul lui Kim, TACE, RFA si rezectia hepatica pot fi 

considerate metode de tratament pentru control local tumoral si terapii de bridging catre 

transplant hepatic.  

 TACE reprezinta un tratament heterogen cu eliberare de chimioterapice diferite 

(doxorubicin, cisplatin,epirubicin, mitoxantrone, mitomycin) folosind diversi agenti de 

embolizare (particule de gelaspon, particule de alcool polivinilic,microsphere, embosfere),cu sau 

fara lipiodol, care impreuna formeaza un mediu care separa si concentreaza agentii 

chimioterapici in tumora. 

 O noua terapie locala care provine din TACE se numeste DC Beads- doxorubicin-eluting 

beads TACE, in care particulele sunt incarcate cu doxorubicina care este gradual eliberata si 

produce ocluzie luminala si ischemie. Aceasta procedura determina scaderea efectelor adverse si 

cresterea raspunsului. 

 Terapia de bridging pentru pacientii aflati pe lista de asteptare pentru transplant a fost 

efectuata pentru 78 de pacienti, TACE pentru 56 pacienti,RFA pentru 10 pacienti si 9 pacienti au 

fost transplantati dupa rezectii hepatice. 

 

 12.2 Studiu lot pacienti TRANSPLANT HEPATIC  

 

Studiul a fost de tip observational, retrospectiv, nerandomizat, pe un esantion de 139 de pacienti 

diagnosticati cu hepatocarcinom si la care au beneficiat de transplant hepatic,  internati in Clinica 

de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic a Institutului Clinic Fundeni in perioada 2011 - 

2014, esantion reprezentativ pentru o populatie de pacienti cu hepatocarcinom  care ajunge sa fie 

tratat intr-un centru hiperspecializat in tratarea multimodala a neoplasmului hepatic primitiv. 
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 Criterii de includere : au fost inclusi in studiu pacientii care au beneficiat de transplant 

hepatic intre anii 2011-2014, pacienti inclusi in criteriile Milan si San Francisco. 

 Criterii de excludere : au fost exclusi pacienti cu varste peste 65 ani, cu comorbiditati 

importante cardio-vasculare, si cei care nu indeplineau criteriile Milan sau UCSF. 

 

 In continuare s-a efectuat o analiza Kaplan-Meier pe intreg esantionul de pacienti, end-

pointul fiind Supravietuirea Globala – Overall Survival (OS) (fig. 12): 

 

Fig. 12 – Supravietuirea globala a pacientilor transplantati 

 

Date mortalitate : 

Strata Decedati Supravietuitori Total 

Esantionul 15 (21.37) 54 (78.63) 69 

 

Observam ca mortalitatea esantionului a fost de aproximativ 1/5 (21.37%). 
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Analiza Kaplan-Meier pentru DFS, in functie de sex demonstreaza (Fig. 13):

 

Fig. 13 – DFS in functie de sex LT 

 

Pe esantionul analizat, supravietuirea DFS pare a fi mai buna la femei ( cu peste 15 luni), efectul 

fiind cu semnificatie statistica (p < 0.05, la testul log-rank) 

 

 

 

 

 

Analiza Kaplan-Meier DFS, in functie de etiologia hepatocarcinomului evidentiaza (Fig. 14): 
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 Fig. 14 – DFS in functie de etiologie boala hepatica LT 

La pacientii din esantion, etiologia HCC nu pare a influenta supravietuirea pacientilor         (p > 

0.05), desi observam ca supravietuirea cea mai proasta este la pacientii cu etiologie virala prin 

virus B. 

 

Analiza Kaplan-Meier DFS, pentru clasificarea Milano demonstreaza (Fig. 15): 
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 Fig. 15 – DFS in functie de clasificarea Milano 

Pe esantionul analizat, supravietuirea DFS este influentata de clasa Milano (p  0.05 la 

log-rank test). 

Regresia Cox, pe esantionul analizat, ne releva ca pacientii care indeplinesc criteriile 

Milano, au un risc de aparitie a evenimentelor de aproximativ 1/2 ori mai mic, fata de pacientii in 

afara criteriilor Milano, dar efectul este marginal semnificativ (p = 0.17). 
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Analiza Kaplan-Meier DFS, in functie de clasificarea UCSF (Fig. 16) : 

 

Fig. 16 – DFS in functie de UCSF 

La esantionul analizat, pacientii care nu indeplinesc criteriile UCSF,  au o supravietuire 

DFS mai proasta decat pacientii care au indeplinit criteriile UCSF (p < 0.01 la testul log-rank). 

Analiza efectuata pe esantion, ne releva ca pacientii care indeplinesc criteriile UCSF au 

un risc de aparitie a evenimentelor de aproximativ 3 ori mai mic fata de pacientii care nu 

indeplinesc criteriile UCSF, efectul fiind cu semnificatie statistica (p < 0.05), 

Analiza Kaplan-Meier DFS, in functie de nivelul AFP inainte de procedura (valoare de 

cutt-off a fost 100 ui) (Fig. 17): 
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Fig. 17 – DFS in functie de AFP LT 

Analiza DFS, la esantionul nostru, nu a relevat diferente intre pacientii cu o elevare 

patologica a nivelului AFP si cei cu niveluri de AFP normale (p > 0.05, la testul log-rank). 

 Avand in vedere valoarea mare a HR la regresia Cox, s-a decis sa se faca si o regresie 

Cox, considerand variabila AFP continua (si nu impartita in doua categorii) 

Variabila Coeficient Wald z Valoare p HR [IC95%] 

AFP 0.002 2.502 0.0123 1.002 [1.001 la 1.004] 

 

 Analiza ne releva ca o crestere cu 1 unitate a nivelului AFP, este asociata cu o crestere cu 

1.002, efectul este cu semnificatie statistica. 

In continuare, s-a facut o regresie Cox multivariata, folosind variabilele care l-a analiza 

Cox anterioara (univariata) au avut o valoare p asociata valorii HR cu semnificatie statistica (e.g, 

p < 0.05). Algoritmul a fost unul de "selectie retrograda" a variabilelor ("backward selection"), in 

modelul multivariat fiind initial introduse toate variabilele cu o valoare p asociata semnificativa 
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la analiza univariata, la urmatorii pasi fiind exclusa din modelul univariat variabila cu valoarea p 

asociata la modelul multivariat cea mai mare (este necesar ca valoarea p sa fie peste limita 

semnificatiei, p > 0.05). 

Modelul final contine doar valoarea AFP, fiind similar celui univariat : 

Variabila Coeficient Wald z Valoare p HR [IC95%] 

AFP 0.002 2.502 0.0123 1.002 [1.001 la 1.004] 

 

 Modelul final ne releva ca singurul predictor independent este valoarea AFP, acest lucru 

sugerand ca exista diferente ale valorii medii AFP pe cele 2 sexe, si / sau pe cele clase UCSF. 

Tabelele urmatoare investigheaza aceasta posibilitate : 

 Clasa UCSF (+) Clasa UCSF (-) 

AFP – Medie ± D.S. 76.23 ± 154.31 185.90 ± 301.23 

 Se observa ca pacientii care nu indeplinesc criteriile UCSF, au valori AFP de peste 2 ori 

mai mari fata de pacientii care indeplinesc criteriile UCSF. 

Observam ca procentul de pacienti de sex feminin care indeplinesc criteriile UCSF, este 

cu aproape 10 unitati mai mare fata de pacientii de sex masculin care indeplinesc criteriile 

UCSF. 

 Clasa UCSF (+) Clasa UCSF (-) 

Sex F 22 (81.48) 5 (18.52) 

Sex M 30 (73.17) 11 (26.83) 

 

 Consideram ca aceste neomogenitati, sunt explicatia faptului ca singurul predictor 

independent pentru aparitia evenimentelor este valoarea AFP. 

12.3. Studiu lot pacienti Nexavar  

 

Cel de al treliea studiu efectuat este un studiu retrospectiv, observational, nerandomizat, pe un 

esantion de 162 de pacienti diagnosticati cu hepatocarcinom,  internati in Departamentul de 
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Oncologie al Institutului Clinic Fundeni in perioada 2009 - 2016, esantion reprezentativ pentru o 

populatie de pacienti cu hepatocarcinom  care ajunge sa fie tratat intr-un centru hiperspecializat 

in tratarea multimodala a neoplasmului hepatic primitiv. 

Criterii de includere: au fost inclusi in acest studiu pacienti din clasificarea BCLC- B si C 

Criterii de excludere : au fost exclusi pacientii cu HCC precoce , pacientii cu metastaze 

hepatice de la alte tumori abdominale. 

 

Analiza de supravietuire arata (Fig. 18): 

 

 

 Fig. 18 – Curba de supravietuire in lotul pacientilor tratati cu Nexavar 

 Mortalitatea la lotul de pacienti a fost de peste 80%, media de supravietuire a fost de 

aproximativ 22 de luni, in vreme ce mediana supravieturii a fost de 13 luni. 

In continuare s-a facut o analiza univariata a supravieturii si a factorilor de risc pe fiecare 

variabila urmarita in studiu, pentru comparatia curbelor Kaplan-Meier folosindu-se un test de tip 

log-rank, valoarea p obtinuta la acest test fiind redata pe grafic: 

Supravietuirea pe sexe (Fig. 19): 
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Fig. 19 – Curba de supravietuire in functie de sex – lot Nexavar 

Desi supravietuirea pare a fi mai buna la femei, testul log-rank ne sugereaza ca diferentele nu 

au semnificatie statistica. 

Desi riscul de deces este de 1.14 ori mai mare la sexul masculin fata de sexul feminin, efectul 

este fara semnificatie statistica (p > 0.05). 
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Supravietuirea in functie de etiologia hepatocarcinomului arata (Fig. 20) : 

 

Fig. 20 – Curba de supravietuire in functie de etiologie – lot Nexavar 

Analiza curbelor de supravietuire, ne sugereaza ca evolutia cea mai severa este pentru 

ciroza, valoarea p la testul log-rank este mica (p = 0.17), dar fara semnificatie statistica.  

Regresia Cox ne releva un prognostic mai bun pentru pacientii a caror etiologie a HCC 

este hepatita cronica (un hazard de mortalitate de 0.63 ori mai mic fata de ciroza), efectul este 

insa marginal nesemnificativ (p = 0.12).  

Analiza de supravietuire in functie de etiologia afectarii hepatice (virale si / sau toxice) 

(Fig. 21)
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Fig. 21 – Curba de supravietuire in functie de etiologie boala hepatica – lot Nexavar 

In esantionul pe care l-am analizat, au existat si pacienti cu etiologii mixte ale cirozei (de 

exemplu toxice si virale, sau combinatii de virusuri hepatice altele decat B si D (de exemplu B si 

C). Avand in vedere ca asemenea situatii au fost rare, am considerat ca in cazul etiologiei mixte 

virale / toxice, sa consideram ca etiologia a fost virala, iar in cazurile infectiilor mixte C si B sa 

consideram ca infectia a fost cu virus C. 

Date de supravietuire : 

Strata Etiologie 

Ciroza / Hepatita 

Media Restrictiva Mediana IC95% Mediana 

VHB 15.50 9.00 8.00 la 18.00 

VHC 22.10 18.00 11.00 la 24.00 

VHB+VHD 14.30 16.00 6.00 la N/A 

Toxica 17.20 12.00 9.00 la 25.00 
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Analiza ne releva ca cea mai buna supravietuire a fost inregistrata pentru pacientii cu 

etiologie cu virus C, testul log-rank ne releva ca exista diferente cu semnificatie statistica intre 

cel putin 2 strata (p < 0.05). 

Analiza de supravietuire in functie de clasificarea Child-Pugh (Fig. 21) : 

 

 

Fig. 21 – Curba de supravietuire in functie de clasa Child – lot Nexavar 

Supravietuirea a fost mai buna pentru pacientii in stadiul Child-Pugh A si , desi efectul 

este marginal nesemnificativ (p = 0.07), consideram ca, avand in vedere ca in esantionul studiat 

au fost doar 29 de pacienti in stadiul B fata de 112 in stadiul A, sunt dovezi suficiente care sa ne 

permita sa afirmam ca pacientii in stadiul A au o evolutie mai buna fata de cei din stadiul B. 
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Pacientii in stadiul B, au un risc de deces de 1.5 ori mai mare fata de pacientii in stadiul 

A, si desi efectul este marginal-nesemnificativ (p = 0.08), consideram ca sunt dovezi care sa ne 

permita sa afirmam ca riscul de deces este mai mare la pacientii in stadiul B. 

 

Analiza de supravietuire in functie de prezenta trombozei la nivelul venei porte (Fig. 22): 

 

Fig. 22 – Curba de supravietuire TVP – lot Nexavar 

Riscul de deces este de 1.33 ori mai mare la pacientii cu tromboza de vena porta, desi 

efectul este marginal nesemnificativ (p = 0.12), afirmam ca riscul de deces este mai mare la 

pacientii cu tromboza de vena porta. 

Analiza pentru varsta : 

Pentru ca varsta este o variabila continua, se foloseste doar o regresie Cox : 

Regresia Cox : 

Variabila Coeficient Wald z Valoare p HR [IC95%] 

Varsta 0.009 1.195 0.232 1.01 [0.99 la 1.02] 
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Analiza noastra nu identifica varsta ca posibil factor de risc pentru mortalitate (p > 0.05). 

Analiza pentru durata tratamentului (si aceasta variabila este continua, nu se poate face 

decat analiza cu ajutorul regresiei Cox) : 

Regresia Cox : 

Variabila Coeficient Wald z Valoare p HR [IC95%] 

Durata Terapiei -0.087 -7.624 < 0.0001 0.91 [0.89 la 0.93] 

 

In urma regresiei Cox, se releva ca o durata mai mare a terapiei este asociata cu un risc de 

deces mai mic, 1 luna in plus de terapie scade de 0.91 ori riscul de deces, efectul fiind 

semnificativ statistic (p < 0.01). 

Analiza pentru durata pana la aparitia raspunsului la terapie (variabila fiind continua, nu 

se poate face decat regresia Cox : 

Regresia Cox: 

Variabila Coeficient Wald z Valoare p HR [IC95%] 

Durata Raspuns -0.043 -1.508 0.132 0.95 [0.90 la 1.01] 

 

O crestere a duratei pana la aparitia raspunsului terapeutic este asociata cu o scadere a 

riscului de deces (o crestere cu 1 luna este asociata cu o scadere de 0.95 ori a riscului de deces, 

efectul fiind insa marginal nesemnificativ (p = 0.13). 
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CAPITOLUL XIII. DISCUTII  

 

Hepatocarcinomul reprezinta a cincea cea mai frecventa forma de cancer la nivel 

mondial, si ocupa locul doi ca mortalitate prin cancer. 

Reprezinta cea mai comuna forma de cancer primar la nvelul parenchimului hepatic, 

insumand peste 90% dintre toate tumorile hepatice primare. Supravietuirea medie este estimata 

intre 6 si 20 luni in absenta oricarui tratament.   

Incidenta si rata de mortalitate prin HCC sunt in continua crestere in cea mai mare parte a 

lumii, cu aproximativ 2-3% pe an. Hepatocarcinomul apare de 2 pana la 6 ori mai frecvent la 

barbati decat la femei. Riscul cel mai mare de a dezvolta HCC il au pacientii cu ciroza hepatica, 

aproximativ 80 % fiind de cauza virala VHB si VHC.  

Hepatita cronica VHB este bine cunoscuta ca principal factor etiologic pentru HCC. Trei 

patrimi din cazuri se afla in tarile asiatice unde exista cea mai mare prevalenta de infectie cronica 

VHB. 

Macanismul de producere este neclar, dar cativa autori considera ca replicarea virala 

DNA are un rol determinant.  

Hepatita cronica VHB reprezinta cauza cea mai frecventa de descoperire a HCC in Africa 

si Asia, in timp ce in Europa si Japonia cauzele cele mai frecvente sunt hepatita cronica VHC si 

steatohepatita alcoolica si non-alcoolica.  

Purtatorii cronici de VHB au un risc de 100 ori mai mare de a dezvolta HCC comparativ 

cu populatia neinfectata, luata ca referinta. Studii recente efectuate in Taiwan au indicat o 

legatura directa intre nivelul viremic al VHB si aparitia HCC intr-o perioada de 10 ani. Riscul de 

apartitie a HCC este semnificativ mai crescut cand DNA-VHB >2000 IU/ml . 

Hepatita cronica VHC este cea mai comuna etiologie in Europa si America de Nord. 

Distributia geografica a pacientilor infectati cu VHC variaza intre regiuni si grupuri etnice , cu 

tari unde infectia este endemica, sugerand astfel ca transmiterea are o componenta sociala si una 

comportamentala importante. 

Aproximativ 130-170 milioane de persoane sunt infectate VHC la nivel mondial , 20- 

30% din acestia vor descoperi  ciroza hepatica, cu un risc anual de transformare maligna de 3-

5%. Comparativ cu VHB, nu exista o relatie stransa intre valorile RNA-VHC si riscul de aparitie 

a HCC. 

Ca regula generala, pacientii infectati VHC nu vor descoperi HCC inainte ca boala lor sa 

progreseze catre fibroza avansata si ciroza. Riscul de HCC prin infectie virala VHC pare sa fie in 

legatura cu cresterea inflamatiei si aparitia necrozei, in timp ce HCC cauzat de infectia cronica 

VHB nu se coreleaza cu inflamatia si pare sa implice activarea de catre VHB a unor oncogene 

specifice. 
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In cazul pacientilor cu steatohepatita, HCC poate aparea inaintea aparitiei cirozei 

hepatice. Important, riscul HCC este substantial redus in cazul pacientilor diabetic tratati cu 

metformin. 

O serie de boli ereditare cum ar fi hemocromatoza si deficitul de alfa 1 antitripsina , 

predispun  catre HCC. Deasemenea, polimorfismul genetic al genei adiponutrin, genei KIFtB si 

al genei MICA, par sa  creasca predispozitia pacientilor cu ASH si NASH , cat si a celor cu 

infectii virale VHB si VHC, catre ciroza hepatica si HCC. 

Exista doi factori cheie cei mai importanti in determinarea prognosticului si tipului de 

tratament pentru HCC si anume masa tumorala si rezerva hepatica functionala. Pacientii cu HCC 

precoce au o sansa excelenta la tratament curativ, putand obtine o rata de supravietuire de 50-

70% prin rezectie hepatica, transplant hepatic si proceduri ablative percutanate. In cazul HCC 

avansat, chemoembolizarea transarteriala si tratamentul inhibitor de multikinaze poate prelungi 

viata.  

Optiunile terapeutice in hepatocarcinom trebuie adaptate fiecarui pacient in parte in 

functie de caracteristicile tumorale, gradul de afectare hepatica si statusul de performanta. 

Tratamentul curativ reprezinta scopul principal, dar doar 10-15% dintre pacienti pot 

beneficia de un astfel de tip de tratament la momentul diagnosticului, de aceea este foarte 

important screening-ul pacientilor din grupele de risc, pentru diagnosticul precoce. 

HCC apare cel mai frecvent in cazul pacientilor diagnosticati cu ciroza hepatica. In 

studiul nostru, peste 70% din pacienti aveau ciroza hepatica, a carei cauza principala a fost 

virusul hepatitic VHC urmat de infectia cronica VHB, asemanator cu tarile vestice dar diferit de 

tarile asiatice unde infectia cronica VHB este principala cauza de hepatocarcinom grefat pe 

ciroza hepatica. 

Tratamentul ales in hepatocarcinom depinde in principal de extesia bolii, prin urmare 

rezectia hepatica trebuie sa fie prima optiune terapeutica in cazul pacientilor non-cirotici sau a 

celor cu ciroza hepatica in stadiul Child-Pugh A, in timp ce transplantul hepatic reprezinta prima 

optiune in cazul pacientilor cu ciroza hepatica decompensata (Child-Pugh C). 

Conform clasificarii BCLC, RFA este considerata o metoda curativa de tratament in 

cadrul hepatocarcinomului precoce. Clasificarea BCLC este aplicata in toate tarile vestice spre 

deosebire de expertii din tarile asiatice care nu agreeaza in totalitate sistemul de la Barcelona 

deoarece , datorita strictetii sale, permite accesul catre terapiile curative doar a pacientilor aflati 

in stadiile foarte precoce si precoce( stadiul 0 si A BCLC). 

In studiul nostru, pacientii care au beneficiat de tratament curativ au fost clasificati cel 

mai frecvent in stadiile O si A ale clasificarii de la Barcelona. In acord cu Kinoshita, clasificarea 

BCLC nu este global acceptata pentru evaluarea pacientilor cu HCC iar clinicienii implicati in 

tratarea HCC trebuie sa foloseasca sistemele de stadializare valabile in prezent intelegand insa 

caracteristicile si limitele lor. 
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Rezectia hepatica reprezinta practic coloana vertebrala a tratamentului curativ pentru 

pacientii cu HCC precoce. Este tratamentul de electie a tumorilor localizate de dimensiuni mici 

si a tumorilor aparute pe ficat non-cirotic.  

Prognosticul dupa rezectie este excelent, daca tumora nu este mai mare de 2 cm diametru 

, cu o supravietuire la 5 ani cuprinsa intre 70-90% si o rata a recurentei sub 10%. Excluzand 

pacientii cu functie hepatica deficitara, mortalitatea perioperatorie s-a mentinut sub 5%. 

Criterii favorabile pentru rezectia hepatica cuprind noduli unici sub 5 cm sau maxim 3 

noduli intr-un lob hepatic. Pacientii trebuie bine selectionati pentru a diminua riscul de 

insuficienta hepatica postoperatorie. Este de preferat ca pacientii sa aiba afectare hepatica 

moderata, fara hipertensiune portala (gradientul presiunii venoase portale>10 mmHg  si 

trombocite >100000 /microl) si o valoare a bilirubinei serice in limite normale.  

Alegerea tipului de rezectie hepatica trebuie sa se bazeze pe principiul de prezervare a cat 

mai mult parenchim hepatic posibil, respectand marginile de siguranta oncologica (cel putin 1 

cm margine libera de tumora).  

Hepatectomia partiala potential curativa reprezinta tratamentul optim pentru pacientii cu 

functie hepagica prezervata. Hepatectomia dreapta la pacientii cirotici are un risc mai mare de 

inducere a decompensarii hepatice comparativ cu hepatectomia stanga. Rezectiile non-anatomice 

pot fi necesare pentru minimizarea pierderii de parenchim hepatic functional. 

Desi rezectiile anatomice sunt teoretic superioare celor non-anatomice din punct de 

vedere anatomic si oncologic, unii autori sugereaza ca tipul rezectiei, anatomice sau non-

anatomice, nu afecteaza supravietuirea sau riscul de recurenta. In studiul nostru, 71% din rezectii 

au fost non-anatomice.  

Cea mai mare parte a rezectiilor anatomice au fost efectuate pe ficat non-cirotic. 

Prezervarea functiei hepatice la pacientii non-cirotici permite rezectii anatomice mari, cu o 

mortalitate si complicatii reduse. 

Complicatiile printre pacientii non-cirotici la care s-a practicat rezectie hepatica sunt de 

aproximativ 25%, mai mari comparativ cu complicatiile in cazul apcientilor cirotici – 23%. 

Aceasta situatie poate fi explicata prin faptul ca in cazul pacientilor non-cirotici s–a efectuat o 

rata mai mare de hepatectomii extinse comparativ cu pacientii cirotici.  

Desi complicatiile au fost mai numeroase in cazul pacientilor non-cirotici, mortalitatea a 

fost de 2.7%, mai mica decat in cazul pacientilor cirotici, acest fapt putand fi explicat prin riscul 

aditional de mortalitate datorat cirozei hepatice. 

Contrar acestor afirmatii, unii autori descriu rezultate descurajatoare dupa rezectiile 

hepatice pe ficat non-cirotic, altii afirma ca rezectiile hepatice efectuate pe pacienti non-cirotici 

beneficiaza de o rata de supravietuire si de DFS mai mare comparativ cu pacientii cirotici. 
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Mortalitatea postoperatorie este legata de severitatea bolii hepatice iar pacientii care 

prezinta complicatiile cirozei hepatice cum ar fi hipertensiune portal marcata, ascita sau 

sangerare au o rezerva functionala insuficienta pentru a rezista rezectiei . 

Cele mai multe decese se datoreaza insuficientei hepatice postoperatorii si < 10% sunt 

legate de sangerare. Rata de mortalitate la 90 zile reprezinta un indicator sigur comparativ cu 

mortalitatea estimata la 30 zile postoperator, in special in cazul pacientilor cu rezectii extinse sau 

rezectii pe ficat cirotic .  

Factorii de prognostic comuni, cum ar fi clasificarea Child-Pugh si scorul MELD (the 

Model for End-stage Liver Disease) nu sunt suficiente pentru a identifica pacientii cu rezerva 

functionala hepatica insuficienta post rezectie . 

Volumul si functia ficatului restant pot fi determinate prin masurarea volumetriei 

hepatice care este cel mai bine masurata inainte si dupa embolizarea venei porte. De asemenea, 

scorul CLIP ajuta in urmarirea rezervei functionale hepatice si riscului rezectiei hepatice.   

CLIP - The Cancer of the Liver Italian Program- a fost introdus in 1998 si validat ca 

indicator de prognostic in 2000. El include scorul Child-Pugh, morfologia tumorala, prezenta 

trombozei de vena porta si nivelul AFP. 

Deoarece regenerarea hepatica este afectata in ciroza, rezectia in general nu trebuie sa 

depaseasca 25% din parenchimul hepatic. Embolizarea venei porte preoperator poate fi utilizata 

pentru pacientii selectionati in vederea cresterii volumului hepatic restant inainte de rezectia 

hepatica majora, in mod particular pentru tumorile din lobul drept hepatic , determinand astfel 

hipertrofia si permitand efectuarea unei rezectii hepatice extinse. 

Chemoembolizarea arterial (TACE) poate fi recomandata ca o procedura complementara 

inainte de embolizarea venei porte deoarece determina reducerea aportului de sange arterial catre 

tumora si embolizeaza potentialele sunturi arterio-venoase existente. 

Rezectiile chirurgicale efectuate ca prima linie terapeutica pot fi urmate de transplant 

hepatic in cazul pacientilor cu recidiva postrezectie, procedura denumita transplant de salvare. 

  A doua posibilitate se refera la efectuarea transplantului hepatic pt pacienti a caror tumori 

sunt extrem de agresive cu risc foarte mare de recurenta postrezectie hepatica. 

  In studiul nostru 9 pacienti au beneficiat de transplant hepatic dupa rezectie hepatica 

efectuata ca prima linie de tratament. 

RFA reprezinta deasemenea o metoda curativa pentru HCC de mici dimenisuni, cu 

leziuni sub 2 cm , cu o ablatie completa in peste 90% din cazuri si o rata de recurenta locala sub 

1%.  

Conform clasificarii BCLC, RFA este considerata o metoda curativa de tratament in 

cadrul hepatocarcinomului precoce. Clasificarea BCLC este aplicata in toate tarile vestice spre 
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deosebire de expertii din tarile asiatice care nu agreeaza in totalitate sistemul de la Barcelona 

deoarece , datorita strictetii sale, permite accesul catre terapiile curative doar a pacientilor aflati 

in stadiile foarte precoce si precoce (stadiul 0 si A BCLC). 

In formele precoce de HCC, RFA reprezinta o modalitate terapeutica de dorit.Conform 

studiului lui Kim at all, RFS este o modalitate folosita pentru controlul local al HCC, Chen a 

demonstrat intr-un studiu randomizat  ca rata de supravietuire si DFS sunt similare cu rezultatele 

rezectiei hepatice pentru pacienti cu tumori solitare si de mici dimensiuni. 

Aceasta procedura poate fi efectuata cu succes folosind abord percutanat, laparoscopic 

sau laparotomic, cu beneficiu net in favoarea abordului percutanat sau laparoscopic.Cu toate 

acestea , laparotomia are si ea avantajele ei, permite o mai buna vizualizare a tumorii , efectuarea 

manevrei Pringle si efectuarea a mai multe aplicatii. 

Cele mai bune rezultate s-au obtinut in cazul tumorilor mai mici de 3 cm. In grupul 

nostru rezultatele au fost net superioare in cazul pacientilor cu tumori de maxim 3 cm 

diametru,(48%).  

Cea mai mare tumora a masurat 10 cm. Asocierea dintre RFA si TACE creste 

supravietuirea si scade rata de recurenta. TACE este folosit ca procedura unica de tratament in 

protocolul de downstaging, insa asocierea cu RFA pare sa determine o rata mai buna de 

downstaging decat TACE ca procedura unica. 

Raspunsul obtinut in urma RFA este necroza tumorala completa obtinuta sub ghidaj 

ecografic si confirmata ulterior prin examinare imagistica CT sau RMN. Necroza completa a fost 

obtinuta la 48% din pacienti, cu o rata a complicatiilor de 12 % si o mortalitate de 1.2 %. 

Desi RFA este relative bine tolerata, complicatiile severe care pot aparea sunt abcesul 

hepatic, pleurezia, penumotorax ardere cutanata locala, hematom subcapsular hepatic. 

Cu toate acestea, RFA este o metoda superioara injectarii percutanate de etanol si poate fi 

similara cu rezectia hepatica.  

Transplantul hepatic ofera cea mai buna perspectiva de tratament curativ , eliminand o 

data cu tumora hepatica si boala hepatica de fond.  

Deasememenea, noile decoperiri in domeniul imunosupresiei si tratamentului 

chimioterapic permit o crestere a supravietuirii dupa transplantul hepatic. 

Sirolimus, inhibitor al tintei mamaliene a rapamycinei, pare a fi un agent imunosupresor 

promitator pentru transplantul hepatic in HCC, datorita activitatii sale antiproliferative impotriva 

HCC in vitro si in vivo si poate interfera cu VEGF- factorul de crestere endoteliala vasculara.  

Cateva studii recente sugereaza o rata scazuta de recurenta posttransplant prin folosirea 

sirolimus. De exemplu, o meta analiza efectuata in 2013 a aratat o scadere semnificativa a ratei 
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de recurenta in cazul pacientilor tratati cu sirolimus posttransplant hepatic pentru HCC si a ratei 

de mortalitate prin recurenta. 

Everolimus, o forma semisintetica de sirolimus, pare a avea rezultate similar cu acesta, 

dar nu sunt studii suficiente pentru pacientii cu HCC. Efectele adverse ale sirolimus cuprind 

tromboza arterei hepatice, intarzierea vindecarii cicatriceale, hernieri la nivelul zonelor de 

incizie, supresie medulara, albuminurie, ulcere bucale si pneumopatii.  

Datorita acestor efecte secundare remarcabile, dar mai ales trombozei de artera hepatica, 

mTor inhibitori nu se folosesc in primele 3 luni dupa transplantul hepatic. 

Astfel, transplantul hepatic ofera cea mai buna rata de supravietuire pentru pacientii cu 

hepatocarcinom, cea mai buna supravietuire la 5 ani, cu studii ce atesta o supravietuire de 70-

80%. 

OS a fost de 85% si DFS aproximativ 92% pentru pacientii care corespund criteriilor 

Milan, scazand la 50-59% pentru cei aflati in afara acestor criterii.  

In 1996, un articol de referinta publicat in  New England Journal of Medicine, Dr. 

Mazzafero a prezentat primele rezultate demonstrand o rata de supravietuire de 74% la 4 ani 

posttransplant hepatic pentru pacientii cu tumori solitare hepatice mai mici de 5 cm sau cu 3 

leziuni hepatice fiacre mai mica de 3 cm. 

Trei ani mai tarziu, grupul condus de profesorul Bismuth a publicat date care sugereaza 

rate similare de supravietuire pentru pacientii cu tumori sub 3 cm. 

Astfel au luat nastere criteriile Milano folosite si astazi pentru listarea pacientilor cu 

hepatocarcinom. In 2010 Consensul International pentru Transplant a stabilit criteriile Milan ca 

si criterii de referinta pentru alocarea de organe. In prezent, HCC reprezinta prima indicatie de 

transplant pentru 25% din toate cazurile la nivel European. 

Transplantul hepatic nu trateaza doar tumora si incarcatura tumorala, ci si boala hepatica 

de fond si teoretic previne o eventuala insuficienta hepatica secundara rezectiei. Transplantul 

hepatic este o interventie chirurgicala limitata de numarul redus de donatori, motiv care duce la 

cresterea timpului de asteptare pe lista de transplant, timp atat de pretios in cazul pacientilor cu 

hepatocarcinom. 

Adoptarea criteriilor Milano a oferit o crestere promitatoare a ratei de suparvietuire la 5 

ani postransplant de aproximativ 75%. Desi criteriile Milan sunt bine stabilite, dimensiunea si 

numarul tumorilor a fost ales arbitrar. 

Astfel, multi autori considera criteriile restrictive, limitand accesul unor potentiali 

candidati acceptabili la transplant.  Tehnicile imagistice, protocoalele si interpretarea expertilor 

este diferita intre centrele de transplant din lume.  
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Aceasta conduce la intrebari legate de corectitudinea numarului si dimenisunilor tumorale 

alese ca standard in clasificarea Milano. 

Din acest motiv un numar de experti au lucrat pentru extinderea si modificarea acestor 

criterii de includere pe listele de asteptare pentru transplant. 

O incercare de extensie a criteriilor Milan a fost facuta in 2001 de Universitatea 

California din San Francisco (UCSF). Ei au descoperit si instituit criteriile de la San Francisco: 

un singur nodul <6,5 cm sau multipli noduli cu diametrul maxim de 4,5 cm sau suma tuturor 

nodulilor <8 cm. Comparand UCSF cu criteriile Milan , rata de supravietuire pare a fi similara. 

Cresterea supravietuirii si rata scazuta de recidiva apare atunci cand pacientii sunt inclusi 

in criteriile Milan si UCSF. In grupul nostru, 74% din pacienti respecta criteriile Milan. 

Cel mai mare beneficiu al transplantului hepatic comparativ cu rezectia hepatica este dat 

de rata mult mai mica de recurenta. 

Ca si in studiul efectuat de Yao at.all,in studiul nostru  rata de supravietuire a fost 

semnificativ mai buna in cazul pacientilor transplantati in criteriile milan comparativ cu cei in 

afara acestor criterii. 

Adoptarea criteriilor Milan ofera o supravietuire la 5 ani post transplant hepatic de 

aproximativ 70% .Desi criteriile Milan sunt bine cunoscute, se considera ca de multe ori 

limiteaza accesul la transplant al unor candidati acceptabili , motiv pentru care au aparut criteriile 

UCSF sau criteriile Up to seven, cu rezultate incurajatoare.  

Tehnicile imagistice, protocoalele, interpretarile expertilor sunt diferite intre centrele de 

transplant. Din acest motiv criteriile de includere pe lista s-au extins si in 2001 au aparut 

criteriile de la San Francisco: un nodul mai mic de 6,5 cm sau mai multi noduli mai mici de 4,5 

cm diametru , cu un diametru total sub 8 cm. Comparand rata de supravietuire dupa transplant 

conform celor 2 tipuri de criterii, s-a observant ca este similara. 

AFP a fost unul din primii marker proteici tumorali descoperiti si face parte din familia 

albuminelor serice. Exista trei mari familii de AFP glicoforme: AFP-L1, AFP-L2 and AFP-L3, 

care difera prin afinitatea lor pentru lectina si sunt produce in diferite asocieri in functie de 

conditiile psihosociologice si patologice individuale.  

Este prezenta in cantitati mari in timpul dezvoltarii intrauterine , cu o scadere rapida dupa 

nastere. Nivelul normal al AFP la adult este 10 ng. Cresteri moderate ale valorilor AFP pot fi 

descoperite in hepatitele virale, boli hepatice cronice si unele forme cancer in stadiul de 

metastaze.  

Infectia acuta fulminanta VHB, teratocarcinoamele si metastazele hepatice de la tumori 

gastrice sau pancreatice pot determina deasemenea cresteri marcate ale AFP. De aceea, pentru 

diagnostic este necesara concordanta cu examinarea imagistica ecografica pentru confirmarea 

prezentei tumorale.  
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Mai intai, nivelul AFP seric in combinatie cu ecografia abdominala au fost folosite in 

diagnosticul HCC; totusi, studii recente au demonstrate ca nivelul scazut al AFP seric si rata 

mare de rezultate negative au dus la afectarea diagnosticului corect al HCC.  

In prezent, nivelul AFP nu este considerat un marker tumoral pentru diagnsoticul HCC in 

ghiduri. Ghidurile actuale raporteaza ca biomarkerii testati sunt suboptimali in raport cu cost-

eficienta pentru supravegherea de rutina a HCC precoce.  

Cu toate acestea, ghidurile Grupului National Japonez de Studiu al Cancerului Hepatic 

recomanda folosirea  in continuare a AFP seric in combinatie cu ecografia abdominala pentru 

screeningul  HCC. 

Cele mai recente studii au raportat ca modificarile valorilor AFP pre si post tratament 

curativ reprezinta un bun predictor pentru rezultatele tratamentului chirurgical. 

Cel mai frecvent in literatura s-a luat ca valoare cut-off valoarea de 400 ng/ml. S-au 

folosit si alte valori cut-off de exemplu 100 ng/ml sau 200 ng/ml, cu rezultate asemanatoare. In 

studiul nostru am folosit ca valoare cut-off a AFP =100ng/ml.  

Nivelul de evidenta pentru a defini valoarea optima este foarte scazut si necesita 

numeroase studii viitoare. Selectia pacientilor cu HCC pentru transplant necesita o balanta intre 

maximul beneficiu al pacientilor cu HCC si minimizarea riscului pentru pacientii non-cirotici in 

contextul numarului scazut de donatori la nivel mondial. 

In ceea ce priveste transplantul hepatic pentru HCC, recurenta reprezinta un concern 

major. Metastazele extrahepatice reprezinta o contraindicatie absoluta pentru transplant deoarece 

prezenta lor atesta boala sistemica ce nu poate fi vindecata prin transplant hepatic. 

Prezenta invaziei vasculare reprezinta un factor de risc independent pentru recurenta si se 

asociaza cu cea mai mica supravietuire, si prin urmare, este considerata contraindicatie pentru 

transplant hepatic conform criteriilor Milan, UCSF si “up to seven”.  

Diferentierea celulara saraca si invazia microvasculara sunt associate cu un risc crescut 

de recurenta tumorala. Totusi, de multe ori biologia tumorala nu poate fi cunoscuta inante de 

interventia chirurgicala. 

Biopsia hepatica a formatiunii tumorale poate fi o modalitate mportanta de identificare a 

diferentii tumorale si a invaziei microvasculare.S-a propus ca biopsia hepatica sa fie inclusa in 

criteriile Toronto indierent de numarul si dimensiunea leziunilor. 

In timp ce AFP este un marker surogat al biologiei tumorale si legatura sa cu gradul 

histologic si invazia vasculara, este folosit pentru stratificarea riscului, nivelurile crescute de 

AFP fiind associate cu a rata mai mare de recurenta a bolii. Din pacate, nu exista o valoare cut-

off exacta ca valoare absoluta care sa contraindice transplantul hepatic. 
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AFP este considerat un factor independent de prognostic care se coreleaza cu 

diferentierrea histologica. Aceasta s-a reflectat si in lotul pacientilor nostril.Rezultatele au aratat 

ca valori crecute ale AFP au fost asociate cu recurenta tumorala si s-au corelat cu diferentierea 

tumorala si invazia microvasculara. 

Se pare ca, atunci cand nivelul AFP este scazut, sansa ca invazia microvasculara sa fie 

prezenta este de asemenea scazuta. Pacientii inclusi in criteriile Milan au o rata de recurenta a 

bolii de 10-15 % dupa transplant.  

Totusi, urmand strict regulile impuse de aceste criterii, sunt exclusi un numar substantial 

de pacienti care ar putea benefia de transplant hepatic si a se vindeca, cu un DFS si OS 

rezonabile. Prin urmare, alocarea este facuta in principal bazandu-se pe numarul si dimensiunea 

tumorilor. 

Se spera ca descoperirea unor criterii de selectie viitoare extinse va permite indentificarea 

pacientilor cu risc scazut de recurenta. Aplicand un cut-off al AFP corespunzator, putem exclude 

pacienti care pot avea o rata de suravietuire rezonabila dar cu un risc inalt de recurenta tumorala 

comparative cu pacientii cu valori scazute ale AFP.  

Prin urmare, in listarea pacientilor pentru transplant hepatic si alti factori trebuie luati in 

considerare, cum ar fi statusul tumoral evaluat prin PET-CT.  

Fluorine-18-fluorodeoxyglucose PET este capabil  sa deceleze  HCC slab diferentiat, in 

timp ce  11C-choline PETare o puternica aviditate pentru HCC , in particular pentru HCC bine si 

moderat diferentiat. Amandoua tipurile necesita informatii inainte de efectuare fara a fi necesara 

biopsia formatiunii tumorale.  

Pentru impiedicarea progresiei tumorale dar si pentru scaderea gradului de malignitate 

exista o serie de proceduri numite terapii de bridging , cu o rata de supravietuire posttransplant 

similara cu sau fara aplicarea acestor proceduri pretransplant.  

Acestea cuprind chemoembolizarea transarteriala (TACE) care in combinatie cu RFA 

pare sa fie tratamentul cel mai eficient pentru HCC precoce  si este folosita si ca bridging terapie 

pentru pacientii cu HCC aflati pe lista de transplant hepatic. 

De asemenea, TACE este cea mai frecventa interventie paleativa folosita pentru pacientii 

cu HCC non-rezecabili care nu au indicatie de ablatie percutanata si nu au boala extrahepatica. 

HCC manifesta o activitate neoangiogenetica intense, deci chiar si hepatocarcinoamele 

bine differentiate devin inalt dependente de cantitatea de sange arterial primit. Astfel, obstructia 

arterial etste obtinuta embolizare transarteriala angiografica sau chemoembolizare transarteriala. 

De obicei lipiodol combinat cu un agent de embolizare cum ar fi gelatina sau 

microsferele se amesteca cu agentul citostatic si ajunge in ficat printr-un cateter 

intraarterial.Agentii citostatici folositi sunt doxorubicina, mitomicina sau cisplatin, combinatia 

optima pentru tratament nefiind inca stabilita.  



  

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN 
BUCURESTI 
Şcoala Doctorală – Domeniul Medicină 

Teza Doctorat  

 

63 | P a g  
 

In studii randomizate care atesta beneficiul chemoembolizarii , doxorubicin sau cisplatin 

au fost administrate in 3-4 sesiuni terapeutice pe an.  

Chemoembolizarea are ca risc major ischemia hepatica fulminanta. De aceea, pentru 

minimizarea acestui risc, trebuie efectuata doar pacientilor cu functie hepatica reziduala buna 

care au forma asimptomatice de cancer hepatic multinodular, fara invazie vasculara sai extensie 

extrahepatica. 

In opozitie, pacientii care prezinta ciroza hepatica decompensate Child B sau C sau 

iminenta de insuficienta hepatica nu trebuie supusi unei astfel de proceduri. 

Pentru pacientii care au o functie hepatica deficitara care exclude rezectia hepatica , 

terapia ablativa sau chemoemblizarea transarteriala, tratamentul paleativ ramane singura optiune 

terapeutica daca nu au putut fi inclusi  pe lista de asteptare pentru transplant hepatic. Pentru 

acesti pacienti, transplantul hepatic nu poate fi insa exclus daca se accepta o rata de  

supravietuire inferioara.  

Astfel poate fi urmat exemplul transplantului cu donator viu, procedura care de cele mai 

multe ori are ca donatori membrii familiei, ei acceptand practic o supravietuire inferioara a 

primitorului cu un rezultat f bun de supravietuire pentru donator. 

Strategiile terapiilor moleculare tintite ofera o noua speranta ca tratament paleativ in 

cancerul hepatic. Sorafenib (Nexavar) este un inhibitor oral de multi-kinaze care actioneaza in 

catave distincte tyrosine-kinaze prin inhibarea angiogenezei si proliferarii celulare, blocand doua 

cai patologice majore de extensie a tumorii. 

Sorafenib reprezinta primul medicament aprpbat de FDA ca terapie sistemica pentru 

HCC avansat ce nu poate fi tratat prin rezectie hepatica sau transplant hepatic. In practica clinica, 

sorafenib nu este initiat decat dup ace au fost incercate terapiile locoregionale cum ar fi TACE, 

fara rezultat.  

Un numar de trialuri clinice prospective au fost effectuate petnru evaluarea efectului anti-

HCC a sorafenibului singur, in combinatie cu chimioterapia sistemica sau cu terapiile loco-

regionale. 

In literatura, exista 7 trialuri de tratament cu sorafenib in unica administrare, fara 

asociarea altor modalitati terapeuitce, care au inclus in total 1072 de pacienti . 

In cele 7 studii efectuate pe pacienti tratati cu sorafenib 3 din ele (43%) prezinta clar o 

rata de supavietuire OS > 10 luni. 

Doua dintre ele sunt trialuri de paza 3 randomizate, placebo-controlate, trei sunt studii de 

faza 2 si doua sunt studii de faza 1. 
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Procentul de pacienti de sex masculin variaza intre 71%  si 100 %. Varsta medie a celor 

inclusi in studii a fost intre 51 si 72 de ani. Printre cele 5 studii care prezinta date despre OS, 

aceasta variaza intre 5 si 15,6 luni  pentru pacientii tratati cu sorafenib. 

Studiile SHARP si Asian-Pacific au fost studiile cu cele mai importante rezultate (studii 

de faza 3 randomizate, placebo-controlate. Cea mai mare majoritate a pacientilor din ambele 

studii au avut ciroza hepatica Child A   (95% and 97%), dar frecventa celor infectati VHB a fost 

considerabil mai mare in trialul Asin-Pacific (71% vs. 19%). 

Pentru grupurile Sorafenib si placebo din trialul SHARP, OS  a 10.7 vs.7.9 luni (P<0.05). 

Pentru grupurile sorafenib si placebo din trialul the Asian-Pacific, OS a fost 6.5 vs. 4.2 luni . 

Trialurile cu procent mare de pacienti VHB pozitiv (90%) prezinta cea mai mica OS (5 

luni) si DFS 26% , in timp ce trialurile cu pacienti VHC pozitiv (74%) au mcea mai mare OS 

(15.6 luni) si cea mai mare DFS - 82%. Studii viitoare care sa compare direct raspunsul la 

sorafenib la pacientii cu HCC asociat cu infectiile virale VHB si VHC sunt necesare pentru a 

stavbili aceasta relatie cu precizie. 

In aceasta lucrare am efectuat un studiu cu sorafenib in terapie unica, pentru 

hepatocarcinomul avansat, folosind ca forma de urmarire OS – overall survival. De asemenea, 

am urmarit rezultatele terapiei cu sorafenib tinand cont de sex, varsta, stadiul cirozei si etiologia 

bolii hepatice. 

Sorafenib ofera o imbunatire statistic semnificativa, dar modesta din punct de vedere 

clinic, a ratei de supravietuire. (8). Marea majoritate a pacientilor inclusi in lotul de studiu au fost 

barbati cu hepatocarcinom grefat pe ciroza hepatica Child A. Studiul nostru atesta faptul ca 

pacientii infectati cu VHB au un raspuns mai slab la sorafenib comparativ cu pacientii infectati 

cu VHC. 

Acest studiu confirma beneficiile sorafenib in OS, mai ales in cazul pacientilor Child 

Pugh A. In concordanta cu clasificare Child-Pugh, pacientii Child A au o mediana de 

supravietuire semnificativ mai crescuta comparativ cu cei Child B. Prin urmare, functia hepatica 

a pacientilor in tratament cu Sorafenib este un important factor de prognostic pentru 

supravietuire. 

In concluzie, cele sapte studii efectuate au aratat rezultate mai bune semnificativ statistic, 

dar clinic modeste , o imbunatatire a ratei de supravietuire in populatia de pacienti alcatuita in 

special din barbati cu varsta  sub 70 ani diagnosticati cu HCC avansat grefat pe ciroza hepatica 

Child-Pugh A . 

Studiile care au avut cei mai mutli pacienti cu ibfectie cronica VHB (90%) au avut cea 

mai mica rata de supravietuire OS de aproximativ 5 luni si DSF de 26% , in timp cei care au luat 

in studiu pacientii cu infectie cronica VHC in procent de peste 74% au avut o rata de 

supravietuire mai mare, aproximativ 15,6 luni , cu DSF de aproximativ 82%. 
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Pacientii cu infectie cronica VHB par a avea un raspuns la Sorafenib inferior pacientilor 

cu VHC iar efectele adverse adverse ale sorafenib sunt frecvente, in special in cazul pacientilor 

cu ciroza hepatica avansata. Astfel, functia hepatica in cazul pacientilor tratati cu sorafenib este 

un important factor de prognostic pentru supravietuire. 

Sorafenibul este în prezent testat în stabilirea  rolului adjuvant după rezecție sau ablația 

locală completă pentru stadiile incipiente, în combinație cu chemoembolizarea pentru etapele 

intermediare, în asociere cu erlotinib sau doxorubicină sistemică în stadii avansate și ca tratament 

de primă linie în cazul pacientilor cu Child-Pugh B. Datele preliminare dintr-un studiu 

randomizat de fază II sugerează un potențial efect aditiv în asociere cu doxorubicină, deși a fost 

raportată o creștere semnificativă a cardiotoxicității . 
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CAPITOLUL XIV. CONCLUZII 

 

1. Tratamentul HCC este complex si necesita o echipa multidisciplinara. 

2. Tratamentul chirurgical este singura optiune curativa si trebuie efectuat ori de cate ori 

este posibil.  

 Rezectia hepatica este tratamentul de ales in cazul HCC descoperit la pacienti non-cirotici 

sau cu ciroza hepatica stadiul Child A si poate fi considerata prima linie terapeutica inaintea 

transplantului hepatic cand examenul histologic demonstreaza o mare probabilitate de recurenta 

a HCC. 

Rata de supravietuire la 5 ani post-rezectii hepatice este de 47,8% pentru lotul nostru de pacienti, 

comparabila cu studiile de specialitate publicat pana in prezent. 

3. In studiul nostru reprezinta factori de risc pentru deces : clasa Child, numarul de tumori, 

valoarea AFP si dimensiunea tumorii. 

4. RFA trebuie considerata o metoda terapeutica in cazul HCC precoce ce nu sunt fezabile 

pentru rezectie sau transplant. 

 Supravietuirea post-RFA depinde de diametrul tumoral si este aproximativ sililara cu 

supravietuirea post-rezectii in lotul studiat. 

5. Transplantul hepatic reprezinta cea mai buna optiune terapeutica in cazul HCC precoce 

oferind cel mai bun raspuns oncologic si de tratament al bolii hepatice de fond. 

Supravietuirea postransplant hepatic in lotul nostru a fost de 78,63%. 

 

6. In cazul pacientilor aflati in stadii avansate ale HCC conform clasificarii BCLC si Child, 

tratamentul folosit cu o crestere a ratei de supravietuire este sorafenib - nexavar. 

 

 Mortalitatea in lotul de pacienti tratati cu Nexavar a fost de peste 80%, media de 

supravietuire a fost de aproximativ 22 luni, in vreme ce mediana supravietuirii a fost de 13 luni. 

 Desi supravietuirea pare a fi mai buna la femei, testul log0rank ne sugereaza ca diferenta 

nu are semnificatie statistica. S-a observant o mortalitatea usor mai crescuta la sexul masculine 

(82% vs 79.5%). 
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 Evolutia cea mai severa s-a inregistrat in cadrul pacientilor cu etiologie cirotica. 

 Cea mai buna supravietuire a fost inregistrata la pacientii cu etiologie virala VHC 

comparative cu cei infectati cu VHB, infectia VHC care este asociata cu un hazard de deces  

aproximativ de 2 ori mai mic. 

 Coinfectia VHD nu este asociata cu un prognostic mai sever. 

 Conform clasificarii BCLC, aupravietuirea cea mai mica este la pacientii aflati in stadiul 

C – BCLC. 

7. Supravietuirea a fost mai buna pentru pacientii in stadiul Child-Pugh A, pentru cei care 

nu au prezentat tromboza de vena porta, pentru cei la care nu au fost diagnosticate 

adenopatii la momentul initierii tratamentului chimioterapic cu Nexavar.  

 

8. Analiza efectuata nu identifica varsta ca posibil factor de hazard pentru mortalitate. 

 

 

9. Durata mai mare a terapiei este asociata cu un risc de deces mai mic . 

 

10. La momentul alegerii conduitei terapeutice pentru pacientii cu HCC, trebuie luata in 

consideratie nu numai incarcatura tumorala ci si severitatea bolii hepatice de baza, 

statusul de performanta si resursele disponibile. 
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