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RESUM
Els mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament de lhepatocarcinoma no
estan encara ben definits. Alguns autors creuen que linici podria estar associat a un augment de mutacions en el DNA generades per lacció de molècules relacionades amb la resposta inflamatòria-regenerativa secundària a lefecte lesiu hepatocel·lular de virus o a la ingesta alcohòlica. Quan aquestes mutacions impliquin gens relacionats a la reparació del
DNA o a gens responsables del control dels processos de proliferació cel·lular i/o dels mecanismes que protegeixen la cèl·lula de la transformació neoplàstica, es permetrà el desenvolupament de la lesió tumoral, en un context adequat. Mutacions de p53 o la inactivació de
la funció de la proteïna que codifica són troballes constants en la major part de tumors associats etiològicament a la ingesta daflatoxines i a la infecció pel virus de lhepatitis B, i shan
relacionat a un avantatge de creixement de les cèl·lules amb aquesta alteració. Ladquisició
de noves alteracions genètiques permetrà posteriorment la progressió i disseminació tumoral. En els darrers anys shan descrit nombroses alteracions genètiques en aquests tumors,
lestudi de les quals és indispensable per a un millor coneixement de la carcinogènesi hepàtica, si bé cal precisar quin és el seu significat epidemiològic, clínic i histopatològic.
SUMMARY
The molecular mechanisms associated with hepatocellular carcinoma are not well defined. Some authors have related the initial steps of cancer development to the generation of
DNA mutations by molecules associated to the inflammatory-regenerative response due to
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the hepatocellular injury caused by viruses or ethanol intake. When these mutations affect
genes responsible for DNA reparation or genes implicated in the cellular proliferation control and/or protective mechanisms against neoplastic transformation, the development of
the tumoral lesion will be allowed. p53 mutations or protein function inactivation are constant findings in most of the tumors related to aflatoxins and hepatitis B virus, and this has
been shown to provide a growth advantage. The sequential acquisition of new genetic abnormalities by these cells will permit tumor progression and dissemination. The study of
the high number of chromosomal changes that have been described in the last few years in
hepatocellular carcinomas will help to understand the hepatic oncogenic process and in the
future, the epidemiological, clinical and biological consequences of these abnormalities will
be depicted.
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INTRODUCCIÓ
El carcinoma hepatocel·lular (CHC) és la
neoplàsia primària més freqüent del fetge:
constitueix més del 90 % dels tumors malignes primaris daquest òrgan. Assenta més
freqüentment sobre la cirrosi hepàtica i té
una alta taxa de mortalitat (Calvet et al.,
1989). Sassocia epidemiològicament al consum prolongat daliments contaminats amb
aflatoxines, a la infecció crònica pels virus
de lhepatitis B (VHB) i C (VHC) i al consum
prolongat detanol, condicions que tenen la
capacitat dinduir lesions inflamatòries cròniques sobre els hepatòcits, fet que esdevé
un factor de risc per al CHC. Actualment,
gràcies a lavanç de lecografia, aquests tumors es poden detectar en estadis inicials de
desenvolupament, fet que ha permès observar que hi ha una marcada heterogeneïtat
en levolució clínica daquesta neoplàsia
(Ebara et al., 1986; Barbara et al., 1992). En
aquest sentit, el CHC sha de considerar com un bon model per a lestudi de les
diferents passes que caracteritzen la transformació maligna i levolució tumoral. Lestudi de les bases moleculars daquests processos es fonamenta en dos punts bàsics: la
identificació de les alteracions de la proliferació cel·lular i la determinació de les altera-

cions genètiques associades a la capacitat
invasiva i a la disseminació metastàtica.
Aquestes alteracions es caracteritzen per
ladquisició de múltiples canvis en el genoma de les cèl·lules tumorals, alguns dels
quals seran daparició precoç mentre que
daltres apareixeran tardanament en levolució del tumor. En el CHC no es coneixen
encara els mecanismes exactes de carcinogènesi, si bé les nombroses alteracions
genètiques descrites en els darrers anys han
permès aprofundir una mica més en el coneixement daquesta neoplàsia.
Aquesta revisió resumeix les troballes
dels darrers anys sobre la patogènesi dels
hepatocarcinomes, especialment des del
punt de vista de lanàlisi molecular de les alteracions dels mecanismes de control del cicle cel·lular i de les anomalies cromosòmiques lligades a la progressió tumoral, com
també el seu lligam amb la lesió morfològica
hepàtica.
MECANISMES DALTERACIÓ
GENÈTICA ASSOCIATS AL CHC
La base morfològica sobre la qual assenten la majoria de CHC és la cirrosi hepàtica,
a partir duna malaltia crònica de llarg
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temps devolució. Les diferents etiologies
associades a aquesta afecció tenen en comú lefecte lesiu crònic sobre els hepatòcits,
que desencadena una resposta inflamatòria
persistent amb un constant procés de destrucció-regeneració cel·lular (Okuda et al.,
1992; Behrns, 1997). Probablement sota
aquesta base inflamatòria-regenerativa la
fallada dalguns dels mecanismes encarregats del control de la proliferació cel·lular
i/o dels mecanismes que protegeixen la
cèl·lula de la transformació neoplàstica permetrà el desenvolupament de la lesió tumoral.
Els tumors humans mostren gran nombre dalteracions cromosòmiques i mutacions, per la qual cosa alguns autors han
proposat la hipòtesi que el càncer es manifestaria perque té un fenotip mutador que li
conferiria inestabilitat genètica i que resultaria en una cascada de mutacions, algunes de
les quals permetrien a la cèl·lula escapar dels
mecanismes de regulació a què està normalment sotmesa (Loeb, 1994; Leach, 1993). Estudis recents que demostren inestabilitat
dels microsatèl·lits donen suport a aquesta
hipòtesi (Ionov et al., 1993). La implicació de
mutacions en gens relacionats a la reparació
derrors en el DNA durant la replicació podria ser el punt inicial en el procés carcinogènic. La generació de radicals lliures doxigen
pel procés inflamatori associat a la infecció
crònica pels VHB i VHC és un dels mecanismes proposats com a origen de la lesió del
DNA cel·lular i per tant un probable origen
de mutacions (Loeb, 1997). Probablement
linici tumoral parteix duna cèl·lula que
guanya avantatge de creixement sobre les
cèl·lules normals i gradualment forma clons
més grans. Cèl·lules individuals daquests
clons poden patir al seu torn més canvis mutacionals i seleccionar-sen de noves amb
major potencial agressiu. Posteriorment,
lactivació de protooncogens (per mutació o
amplificació) i la seva sobreexpressió, afegi-

da a alteracions de gens supressors tumorals
(mutació i deleció) comportarien la progressió neoplàstica.
En els darrers anys, mitjançant tècniques
de citogenètica i de biologia molecular shan
pogut establir algunes de les alteracions cromosòmiques que caracteritzen el CHC, moltes de les quals impliquen un determinat
gen diana (Zhang et al., 1990; Boige et al.,
1997; Marchio et al., 1997). Alguns daquests
gens formen part del procés de control de la
proliferació cel·lular i daltres intervenen en
funcions cel·lulars diverses, entre elles els
mecanismes de defensa contra cèl·lules
tumorals. Els mecanismes de defensa de
lhoste tenen un paper fonamental en el desenvolupament de la neoplàsia. Aquests
mecanismes inclouen lacció de: gens supressors tumorals, en especial p53; els factors supressors del creixement tals com el
factor transformant del creixement b1 (TGFb1); la resposta cel·lular citotòxica duta a
terme per macròfags i limfòcits T citotòxics
CD8+; la resposta humoral sèrica, i també
linici de resposta antitrombòtica als trombes tumorals (Tabor, 1997). El possible paper dels gens diana en loncogènesi es resumeix en els següents apartats.
1. Alteracions dels mecanismes de control
de la proliferació
El creixement cel·lular és el resultat del
balanç entre proliferació i mort cel·lular,
processos que estan íntimament relacionats
entre si en condicions normals i que es desregulen en el càncer. Els estudis que han
avaluat lactivitat proliferativa en el CHC
mitjançant tècniques immunohistoquímiques que determinen lantigen de proliferació nuclear (PCNA), els AgNOR i el Ki-67, o
amb el càlcul de la fracció proliferativa de la
població cel·lular tumoral mitjançant citometria de flux, han mostrat un augment de
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la proliferació cel·lular que acompanya el
creixement tumoral i la desdiferenciació de
les cèl·lules neoplàstiques. Alguns autors
han correlacionat la intensitat de la proliferació i el pronòstic dels malalts (Soini et al.,
1998; Ng et al., 1994).
La proliferació cel·lular està regulada
per factors de creixement que mitjançant la
unió als seus receptors específics inicien o
activen el procés en cascada de senyals que
en darrer terme activaran la maquinària del
cicle cel·lular (CC). Sha descrit la sobreexpressió del factor de creixement a (TGF-a)
(Collier et al., 1993; Jaskiewicz et al., 1995;
Morimitsu et al., 1995), el factor de creixement epidèrmic (EGF) (Motoo et al., 1991), el
factor de creixement fibroblàstic (Ogasawara et al., 1996), el factor de creixement insulínic (Nardone et al., 1996) i c-met (el receptor
de creixement hepatocitari) (Boix et al.,
1994) i alguns autors han trobat correlació
significativa entre aquesta sobreexpressió i
la proliferació hepatocitària.
Les hormones esteroides tenen un paper
en la promoció del creixement hepatocitari.
El seu mecanisme dacció, però, estaria en
relació a la unió a un receptor, el qual està
absent o en baixes concentracions en gran
part de tumors, o pot estar mutat (Boix et al.,
1993; Villa et al., 1995; Boix et al., 1995).
Aquest fet explicaria la manca dutilitat terapèutica observada amb antiandrògens o
antiestrògens, que en un principi es va pensar que podrien ser útils als pacients amb
CHC (Bruix et al., 1997).
El TGF-b té acció inhibitòria del creixement tumoral; forma part dun dels mecanismes de defensa de lhoste (Tabor, 1997).
Nivells elevats daquest marcador, proporcionals al grau de fibrosi, shan detectat en
pacients amb processos inflamatoris hepàtics. En malalts amb CHC els nivells també
estan incrementats (Bedossa et al., 1995). La
seva funció biològica encara no és ben coneguda, però un dels mecanismes pels quals

actuaria seria a través de lacció sobre p53.
Lactivació del CC seguint els senyals
apropiats a través de factors de creixement
requereix lactivació de determinats gens,
alguns en les fases inicials del procés i daltres en les fases més tardanes. El mecanisme
principal de control recau en els complexos
formats per les ciclines i les cinases dependents de ciclines (cdk). Lacció daquests
elements depèn de la seva síntesi i degradació durant les diferents fases del CC i de lactivitat de cada complex ciclina-cdk. Aquests
complexos estan a la vegada regulats per inhibidors específics de les cdk com són p27,
p21, p15, p16 (Hartwell et al., 1994; Okayama et al., 1996). Punts de control o checkpoints situats en diferents moments del
procés en controlen la qualitat, de manera
que si les condicions requerides per a la proliferació no són les adequades el procés es
pot avortar en lespera daconseguir els requeriments necessaris. Si aquests no apareixen, la cèl·lula és desviada cap al procés de
mort cel·lular programada o apoptosi, que
està regulat pel gen supressor tumoral p53.
Aquest sistema és un dels punts de defensa
contra la proliferació de cèl·lules anormals i
aporta la base biològica per a lefecte dalguns tractaments antineoplàstics amb lintent de produir dany cel·lular genètic i mort
(Harris, 1996). Els elements de control que
participen en la regulació de la transició
G1/S semblen els principals candidats a tenir un paper en loncogènesi, atès que alteracions en el sistema de regulació en aquest
punt permetran a la cèl·lula neoplàstica proliferar independentment dels senyals externs abans esmentats. Daltres importants
reguladors del CC són Rb i ciclina-D1. Estudis recents demostren que lalteració dalgun o de diversos daquests elements està
clarament associada a progressió tumoral i
a un pitjor pronòstic en determinats tumors
com ara limfomes i carcinomes de laringe i
del tracte digestiu (Caldas et al., 1994; Pinyol

ALTERACIONS MOLECULARS EN EL CARCINOMA HEPATOCEL·LULAR 89

et al., 1997). Lalteració daquests factors
també sembla implicada en lhepatocarcinogènesi.
p53(17q13) és el gen més freqüentment
alterat en el càncer. En àrees geogràfiques
endèmiques per CHC, on laflatoxina és un
important agent etiològic del CHC, les mutacions de p53 es troben en el 50 % dels tumors. En aquest subgrup de malalts la mutació de p53, concretament la transversió
G(r)T en el codó 249, és freqüent en estadis
inicials del desenvolupament tumoral, fet
que implica aquesta molècula com a possible iniciadora del procés de transformació
maligne (Hsu et al., 1991, Bressac et al., 1991;
Scorsone et al., 1992). La freqüència de mutacions de p53 en la població occidental és
molt baixa, la qual cosa suggereix que el mecanisme dinactivació de p53 depèn daltres
factors com ara la unió a proteïnes virals. A
diferència del que passa en altres tumors on
la sobreexpressió de p53 es correspon a la
presència dalteracions en el gen, en el CHC,
malgrat que la sobreexpressió de p53 es detecta fins en un 60 % dels casos, només la
meitat daquests mostren mutació del gen
(Goldblum et al., 1993; Bourdon et al., 1995).
La integració del VHB en el genoma de
les cèl·lules de lhepatocarcinoma en pacients portadors del VHB és una troballa
freqüent que es considera essencial en lhepatocarcinogènesi en aquest grup de malalts. Sacompanya de microdelecions del
DNA o daltres alteracions cromosòmiques
com translocacions, inversions i duplicacions (Henderson et al., 1988; Takada et al.,
1990). Sha trobat en gairebé tots els cromosomes, per la qual cosa sembla realitzar-se a
latzar, encara que en alguns casos aquests
llocs dintegració estan en relació a gens coneguts associats a factors de creixement, o a
cinases com la ciclina A, que actua de regulador del CC en les transicions G1/S i G2/M
(Wang et al., 1990). El VHB sembla que actua
en el desenvolupament del CHC mitjançant

lexpressió de la proteïna X del VHB (HBx),
que entre altres funcions intervé en la transcripció i transactivació gènica, en lactivació
de determinades vies de senyals intracel·lulars i en la inducció i transformació neoplàstica in vitro, i interfereix en els mecanismes
dacció de p53 tant en la reparació del DNA
com en lacció apoptòtica, així com en la
desregulació de punts control del cicle
cel·lular. Lacció de HBx sobre p53 és per
tant un altre mecanisme pel qual p53 no pot
realizar la seva funció biològica sense que
existeixin alteracions en el seu gen (Wang et
al., 1997). Estudis recents suggereixen que
les alteracions en p53 confereixen un avantatge de creixement en els hepatòcits però
no actuen directament en la transformació
maligne (Dumenco et al., 1995). Aquestes
dades recolzen la idea que es requereix la
presència dalteracions de diferents factors
en la transformació neoplàstica i que no és
suficient lalteració només dun o de pocs.
Shan detectat pèrdues de material genètic en 17p en aproximadament el 50 % dels
CHC estudiats. El locus del gen p53 és un
dels llocs afectats i sol associar-se a la
presència de mutacions en lal·lel restant. La
presència de pèrdues genètiques daquest
gen sobserven en fases tardanes del desenvolupament del tumor, la qual cosa suggereix que estan associades a la progressió
més que no a linici; es troben més freqüentment en tumors pobrament diferenciats i de
mida gran, amb un fenotip més agressiu que
es correlacionarà a un pitjor pronòstic.
Aquest fet fa difícil de diferenciar si el pitjor
pronòstic és per lalteració de p53 o perquè
el tumor és en un estadi avançat on les mutacions són més freqüentment observades.
En aquest sentit, estudis de clonalitat han
mostrat heterogeneïtat genètica en clons
cel·lulars dun mateix nòdul hepàtic, que reflecteixen probablement diferents fases de
la progressió tumoral (Murakami et al.,
1991; Oda et al., 1994).
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A diferència del VHB, el VHC, associat
també a un major risc de patir un CHC, no
disposa de transcriptasa inversa per integrar-se en el DNA cel·lular i per tant la seva
acció lesiva genètica ha de ser diferent. El
mecanisme oncogènic daquest és ara per
ara desconegut.
p21/Waf1 és un gen implicat en els mecanismes de reparació del DNA, en la diferenciació cel·lular i en lenvelliment (El Deiry et
al., 1993; Harper et al., 1993; Misser et al.,
1995). Està induït per la proteïna p53 normal
però no la mutada. Dacord amb estudis experimentals li ha estat proposat un rol oncogènic sobre la base del seu control per p53,
on la sobreexpressió pot suprimir el creixement tumoral. La disminució de la seva funció, reportada en el CHC, sha vist però lligada a la funció de p53, i estaria associada a
una p53 anormal i no a una acció intrínseca
de p21 (Hui et al., 1997).
El gen inhibidor del cicle cel·lular Rb
(13q14) és un dels més estudiats en el CHC.
La inactivació de Rb és menys freqüent que
la de p53, però sembla tenir un paper en
lhepatocarcinogènesi. Pèrdua de lheterozigosi de Rb, amb pèrdues en la regió 13q, sha
detectat en més del 50 % dels CHC; sassocia
a pèrdua de lexpressió de la seva proteïna
(pRb) (Wang et al., 1988; Walker et al., 1991;
Zhang et al., 1994). Lacció de Rb és inhibida
en condicions normals per fosforilació mitjançant el complex cdk/ciclina D1. Junt amb
la pèrdua de la funció del gen per mutació o
deleció, la sobreexpressió de ciclina D1 que
actuaria directament sobre la pRb seria un
altre mecanisme pel qual Rb no podria efectuar la seva regulació del CC i permetria la
proliferació incontrolada. Amplificació i sobreexpressió del gen de la ciclina-D1 (11q13)
sha detectat en aproximadament el 10 %
dels CHC (Zhang et al., 1993; Nishida et al.,
1994; Jares et al., 1994; Jares et al., 1996).
Un altre dels gens supressors tumorals
implicats en el control del CC és p16. Muta-

cions de p16 són poc freqüents en CHC; se
nhan descrit en casos familiars amb alteracions genètiques hereditàries (Kita et al.,
1996; Hui et al., 1996).
2. Apoptosi
En tumors i també en el CHC es troba
un increment en el nivell dapoptosi acompanyant laugment del nivell de proliferació i el balanç entre proliferació i apoptosi,
cosa que suggereix que té un paper pronòstic en CHC (Hino et al., 1996; Soini et al.,
1996; Grasl-Kraupp et al., 1997). Aquest increment de lapoptosi pot ser una mesura
protectora enfront de laugment del creixement cel·lular o de lexistència dalteracions
en el genoma, o bé pot també formar part
del mateix procés oncogènic. El gen p53
dirigeix lapoptosi de cèl·lules que contenen alteracions genètiques. Addicionalment també actua modulant lexpressió del
gen de la resistència a múltiples fàrmacs,
per la qual cosa la seva inactivació pot ser
la responsable de la manca deficàcia del
tractament quimioteràpic en pacients amb
aquesta neoplàsia. Per altra banda lapoptosi pot ser també promoguda per altres
estímuls tant externs com interns. En
aquest sentit, els mecanismes que controlen
la inflamació, la proliferació cel·lular i lapoptosi estan fortament interrelacionats i
estaran lligats a una sèrie de fets que actuen
simultàniament en la cèl·lula (Liu et al.,
1996). Altres factors com el receptor del factor de creixement insulínic (IGF) poden
blocar lapoptosi induïda per altres elements com el TGF-b (Tanaka et al., 1996).
En el CHC són freqüents les pèrdues al·lèliques del cromosoma 6q i també mutacions
de lal·lel restant en el gen M6P/IGF2R (manosa 6-fosfat/ receptor del factor II del creixement insulin-like), per la qual cosa es creu
que pot ser un gen supressor tumoral en
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lhepatocarcinoma. La pèrdua de material
en el locus daquest gen podria ser una alteració precoç en la carcinogènesi hepàtica
(De Souza et al., 1995a; De Souza et al.,
1995b). La proteïna que codifica intervé en
fenòmens de transport intracel·lular, en
lactivació del TGF-b i en la degradació del
factor de creixement 2 insulínic que és un
mitogen amb expressió elevada en determinades neoplàsies.
Lapoptosi es modula pels gens de la
família Bcl (Reed, 1994; Vaux et al., 1996). En
els hepatòcits i el CHC, però, aquest grup no
sembla relacionat de manera rellevant a lapoptosi, i els grups de Bclx i Bax serien els
responsables daquest procés (Terada et al.,
1996; Higaki et al., 1996).
3. Invasió i metàstasi
El creixement neoplàstic, a més de per
laugment de la proliferació, es caracteritza
per la capacitat dinfiltració del teixit circundant i de disseminació a distància pel sistema vascular. Actualment saccepta el model
dinvasió i metàstasi en diverses fases, entre
les quals hi ha la separació de les cèl·lules de
la massa tumoral, la capacitat dinvasió local del teixit normal amb la conseqüent degradació de la matriu extracel·lular (MEC) i
finalment la migració cel·lular a distància,
prèvia penetració del sistema vascular
(Bernstein et al., 1994). Addicionalment es
requereix un procés de neoangiogènesi per
aportar al tumor els nutrients necessaris. En
totes aquestes fases participen molècules,
moltes delles enzims, com metaloproteïnases, catepsines, cadherines, etc. Els estudis
sobre la seva participació en el CHC són limitats. La més estudiada es la E-cadherina.
Estudis recents mostren que la manca dexpressió de la E-cadherina, proteïna implicada en els processos dadhesió cel·lular, és
una dada íntimament associada a tumors

avançats i disseminació i que confereix capacitat de disseminació al tumor. Aquesta
proteïna està codificada per un gen situat en
el braç curt del cromosoma 16. En un 54 %
dels CHC es troben pèrdues de la regió
16p21-24 i en un 64 % hemizigosi daquest
gen, que es correlaciona amb una disminució de lexpressió de la proteïna (Tsuda et al.,
1990; Slagle et al., 1993). La inactivació del
gen i la no expressió de la proteïna es pensa
que poden intervenir en la carcinogènesi
hepàtica, ja que és un possible gen supressor
de tumors associat a la disseminació en diferents tumors humans (Umbas et al., 1992;
Pignatelli et al., 1993; Lipponen et al., 1993;
Bringuier et al., 1993).
Per a lexistència de metàstasis cal que les
cèl·lules neoplàstiques que es deslliguen de
la massa tumoral sobrevisquin en la circulació, es puguin adherir als elements vasculars
i daquí passar al teixit receptor i envair-lo.
En aquest darrer punt tindrà un paper important leficàcia de la defensa del teixit hoste. La presència de cèl·lules circulants es reflecteix en el CHC per la detecció en sang
perifèrica de mRNA específic per a les cèl·lules neoplàstiques (mRNA de a-fetoproteïna
(AFP)) (Matsumura et al., 1994). La detecció
de mRNA dAFP es correlaciona a lestadi
tumoral i sha descrit que els tractaments invasius aplicats a malalts amb CHC provoquen una alliberació transitòria de cèl·lules
malignes (Boix et al., 1996). Malgrat aquestes
troballes, aquesta alliberació cel·lular iatrogènica no sembla associar-se a un increment de lextensió extrahepàtica, fet que implica que la disseminació tumoral no és
només un procés purament mecànic dalliberament de cèl·lules sinó que requereix la
modulació de gens estretament relacionats
al procés metastàtic com lnm23. Aquest és
un gen supressor de metàstasis amb un mecanisme dacció no ben conegut. Sha vist
que la seva sobreexpressió en diversos tumors, entre ells el CHC, es correlaciona a un
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baix potencial metastàtic i per tant a un
pronòstic més favorable després del tractament (Boix et al., 1994; Iizuka et al., 1995).
LESIONS NODULARS HEPÀTIQUES I
CLONALITAT
De manera similar a la que sha establert
en altres carcinomes, sha intentat identificar una seqüència carcinogènica morfològica des del teixit hepàtic normal al neoplàstic. Lexemple més ben estudiat és el del
carcinoma colorectal, on els canvis genètics
associats a la transformació neoplàstica estan associats a uns canvis fenotípics clarament reconeguts histològicament (Fearon et
al., 1990; Campo, 1996). En el fetge, aquesta
seqüència està representada morfològicament per lexistència de lesions benignes associades al CHC. Els nòduls regeneratius de
la cirrosi i els nòduls displàstics són les lesions hepàtiques més importants proposades com a precursores. La hipòtesi de la
seva natura preneoplàstica està recolzada
clínicament, histològicament i molecularment. El seguiment clínic de lesions nodulars hepàtiques catalogades dhiperplàsia
adenomatosa ha mostrat levolució a neoplàsia maligna al llarg del temps (Takayama et al., 1990). La troballa microscòpica
daquestes lesions en la perifèria de lhepatocarcinoma és un fet comú en lestudi
morfològic daquest tumor, així com el reconeixement de clonalitat en cèl·lules que
morfològicament encara no mostren un fenotip maligne. Estudis recents han demostrat poblacions cel·lulars monoclonals en
més del 70 % dels nòduls displàstics i també
en nòduls cirròtics, fet que suggereix que
aquestes lesions han acumulat ja un conjunt
dalteracions genètiques comparable als carcinomes, sense mostrar encara el fenotip
maligne (Aihara et al., 1994; Aihara et al.,
1996; Paradis et al., 1998). Sespecula que

una sola cèl·lula en una població monoclonal podria incorporar canvis genètics addicionals que labocarien a un canvi fenotípic
que seria clínicament o morfològicament
detectable com ho són els nòduls displàstics
i finalment el carcinoma. Segons aquestes
troballes sha de plantejar el procés cirròtic
com una lesió realment preneoplàstica en el
sentit de clonalitat demostrada.
CONCLUSIONS
Per estudis de ploïdia del DNA, citogenètica i dhibridació genètica comparativa shan pogut determinar un gran nombre
dalteracions genètiques en el CHC, alteracions que mostren sobretot pèrdua dheterozigosi i delecions cromosòmiques i amb
menys freqüència amplificacions gèniques.
La caracterització daquestes alteracions associades al CHC és una etapa indispensable
per a una millor comprensió de la carcinogènesi hepàtica. La recerca sistemàtica en
tumors en diferents estadis i en les lesions
preneoplàstiques permetrà establir lordre
cronològic dels esdeveniments genètics en
el curs de la progressió tumoral i ajudar a diferenciar subgrups de pacients i, per tant,
establir indicacions terapèutiques més concretes i orientades en cada cas i potser diferents entre diferents malalts.
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