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SCCA VERSUS THE AFP ASSESSMENT IN EARLY DIAGNOSIS OF HEPATOCARCINOMA 
(Abstract): Hepatocellular carcinoma is on the fifth place among malign tumours, with almost one 
million new cases yearly. Its incidence is raising as well its mortality. Because the only thing corelated 
with long term survival is its early detection all the efforts targeted the finding of the best screening and 
surveillance method in order to provide an early diagnosis. Hepatocellular carcinoma, having a 
wellknown premalign condition [liver cyrrhosis], can be early diagnosed by using biomarkers. Until now 
AFP, the only  marker used for diagnosis, has failed mainly because its poor sensitivity. Ultrasonography 
is a very important tehnique for detecting early hepatocellular carcinoma but because it is operator 
dependent and machine dependent can give false positive results. It has been chosen to combine this 
method with AFP level detecting in order to early diagnose hepatocellular carcinoma. The biologic 
properties of new markers [SCCA, immune complexes with SCCA, AFP and immune complexes with 
AFP] as well as their combined use with ultrasonography bring new hope for the early diagnosis of 
hepatocellular carcinoma. 
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INTRODUCERE 
Cancerul hepatocelular ocupă locul cinci ca frecvenţă printre tumorile maligne, 

cu aproape un milion de cazuri noi anual, iar ca localizare digestivă, reprezintă a doua 
cauză de cancer dupa cel gastric. Rata de supravieţuire pentru cancerul simptomatic 
netratat, variază între 0 şi 1% la 2 ani. Având o supravieţuire atât de scurtă, incidenţa sa 
este sensibil egală cu mortalitatea. Un alt lucru îngrijorător este acela că incidenţa sa 
este în creştere, la fel ca şi mortalitatea, asta în timp ce decesele prin ciroză hepatică 
sunt în scădere [1]. 

Incidenţa cancerului hepatocelular variază amplu pe glob. Aceste variaţii 
geografice derivă din intervenţia unor factori de risc diferiţi. În Europa, America de 
Nord, Japonia principalii factori predispozanţi sunt virusul hepatitic C, consumul cronic 
de alcool şi hemocromatoza, pe când în Asia şi Africa infecţia cronică cu virusul 
hepatitic B şi consumul de alimente contaminate cu aflatoxină B1 sunt asociate cu un 
puternic risc de dezvoltare a carcinomului hepatocelular. 
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În ceea ce priveşte mortalitatea, cancerul hepatocelular reprezintă a treia cauză 
de deces prin cancer în lume si principala cauză de deces la cirotici în Europa de Vest 
tratamentul mai eficient al hemoragiilor digestive prin efracţie variceală, al insuficienţei 
hepatice etc a dus la o creştere a duratei de viaţă a ciroticilor cu mărirea riscului de 
apariţie a cancerului [2]. 

Toate aceste date explică de ce carcinomul hepatocelular a devenit o problemă 
de sănătate publică, determinând apariţia unor programe de supraveghere a pacienţilor 
cu ciroză. Totuşi, chiar în aceste condiţii mortalitatea s-a modificat puţin în ultimii ani, 
deşi interesul pentru depistarea precoce a crescut, prognosticul rămănînd în continuare 
sever chiar la pacienţii care beneficiază de transplant hepatic, singurul element corelat 
cu supravieţuirea pe termen lung fiind depistarea la dimensiuni mici [3]. 

 
MARKERI TUMORALI 
Definiţia acceptată de National Cancer Institute (NCI) desemnează ca marker 

tumoral o substanţă produsă de tumoră sau de gazdă, detectabilă în fluidele biologice 
sau ţesuturi a cărei utilitate rezidă din a diferenţia o boală neoplazică de una 
neneoplazică. Aceşti markeri susţin diagnosticul, pot ajuta la localizarea procesului de 
neoformaţie, la determinarea prognosticului, dar rolul lor esenţial este de a monitoriza 
evoluţia sub terapie, de a detecta recidivele locale sau la distanţă si de a ajuta la 
screeningul populaţiei cu risc [4]. 

Există mai multe tipuri de markeri tumorali: enzime, izoenzime, hormoni, 
antigene oncofetale, epitopicarbohidraţi, etc. Din nefericire, pănă în prezent niciunul 
dintre biomarkerii cunoscuţi  nu are specificitate satisfăcătoare. 

Principalele calităţi ale unui marker tumoral sunt: măsurare facilă, cost redus, 
reproductibilitate, minimă invazivitate, sensibilitate şi specificitate ridicate. Există un 
interes continuu pentru descoperirea a noi biomarkeri utili în efortul de diagnosticare 
precoce a proceselor tumorale [5]. 

Având o condiţie premalignă bine cunoscută (ciroza hepatică), 
hepatocarcinomul celular reprezintă o patologie la al cărui diagnostic precoce se 
pretează  cu succes utilizarea biomarkerilor. Prognosticul hepatocarcinomului avansat 
este sever, în timp ce doar leziunile mici pretabile la tratament curativ sunt singurele 
asociate cu o durată de supravieţuire mai lungă. Este lesne de înţeles că diagnosticul 
precoce este singurul care oferă o şansă acestor bolnavi. Din aceste raţiuni s-a hotărât 
prin consens, ca pacienţii cu ciroză hepatică să fie înrolaţi în programe de supraveghere, 
care constă în examinare ultrasonografică şi măsurarea alfa fetoproteinei (AFP) la 
fiecare şase luni. În aceste condiţii, deşi programul de supraveghere s-a dovedit cost – 
eficient, creşterea perioadei de supravieţuire rămâne încă un subiect în dezbatere. 
Recent s-a sugerat că , costurile rezultate din supravegherea pacienţilor cu ciroză 
hepatică şi cele ale tratamentului cancerului hepatocelular diagnosticat utilizând aceste 
programe depăşesc cu mult pe cele ale unui  tratament în stadii precoce [6]. 

Până acum AFP, unicul marker serologic care este curent utilizat în diagnostic, a 
eşuat în a fi un marker de încredere în principal din cauză că prezintă o sensibilitate și o 
specificitate mică (39–65%, respectiv 76–97%). Această mare variabilitate rezultă din 
valorile diferite considerate ca limită diagnostică folosite de diverse studii dar şi din 
cauză că cele mai multe rezultate au fost obţinute din studii retrospective. AFP pare a 
avea utilitate diagnostică la valori mai mari de 400 UI / ml dar procentul de pacienţi cu 
asemenea niveluri crescute este foarte mic; aceasta este cea mai importantă limitare a 
acestui marker.Nu există îndoială că ultrsonografia este o tehnică foarte utilă pentru 



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 
 

239 
 

identificarea apariţiei nodulilor suspecţi de hepatocarcinom celular, iar îmbunătăţirile 
tehnice ale acestei metode (apariţia ultrasonogrfiei cu substanţă de contrast) vor creşte şi 
mai mult acuitatea diagnostică. Cu toate acestea avantajele ultrasonografiei constituie în 
acelaşi timp şi marile ei limite deoarece, fiind o tehnică dependentă de operator şi de 
performanţa aparaturii, poate da rezultate fals negative. Din raţiunile expuse mai sus s-a 
ales să se combine această metodă cu detectarea nivelului AFP pentru diagnosticarea 
precoce a carcinomului hepatocelular [7]. 

AFP - L3 
Căutarea unor noi markeri pentru diagnosticul hepatocarcinomului celular a 

devenit o importantă preocupare pentru clinicieni, fapt dovedit de numeroasele articole 
pe această temă publicate în ultimii 15 ani. Posibilitatea de a analiza mai multe 
molecule în timp relativ scurt utilizând tehnologii avansate a constituit un adevărat 
imbold pentru cercetările din acest domeniu. Pentru a evita riscul de a manevra sute de 
molecule cu relevanţă discutabilă, National Cancer Institute a aprobat o reţea de 
cercetare cu scopul de a stabili şi controla criteriile pentru evaluarea puterii predictive a 
unui biomarker. 

Varianta fucozilată a AFP, având o mare afinitate a lanţului polizaharidic pentru 
Lens culinaris (AFP-L3), a fost propusă ca fiind mai specifică decât AFP pentru 
diagnosticul hepatocarcinomului celular. Cu toate acestea, datele de mai sus au fost 
obţinute de autori din Europa de Est şi nu au fost confirmate în vest. Procentajul de 
AFP-L3 a fost calculat ca raport între AFP-L3 şi AFP total utilizând electroforeza, iar 
intensitatea benzii s-a analizat cu un densitometru [8]. 

AFP-L3 a fost propusă ca un marker mai bun al hepatocarcinomului celular 
având sensibilitatea de 55,3% şi specificitatea de 93,9 % la o valoare prag de 15%. Într-
un alt studiu s-a determinat o sensibilitate şi specificitate mai bune (75% şi respectiv 
83%) şi deci acurateţe diagnostică mai mare dar utilizând o valoare prag de 35% a 
nivelului AFP-L3. Mai recent, utilizând o valoare prag de 15% au fost raportate o 
sensbilitate de 96% şi o specificitate de 92%. Cu toate acestea, aceste rezultate 
promiţătoare nu au putut fi reproduse într-un alt studiu, în care sensibilitatea şi 
specificitatea au fost de 36,1 % şi 93,4% utilizând 10% ca valoare prag a AFP-L3, 
versus 30,9% şi 99,5% utilizând un prag de 15%. În fiecare caz acuitatea diagnostică a 
rămas slabă la un nivel de 53,2%. Inconsistenţa datelor este foarte probabil explicată de 
proba citită pentru determinarea procentajului AFP-L3, deoarece este foarte dificil să se 
standardizeze conversia unei tehnici calitative cum este imunoblotting-ul într-una 
cantitativă prin densitometrie [9]. 

Mai multe studii au prezentat utilizarea AFP-L3 ca factor prognostic în corelare 
cu mărimea, diferenţierea, prezenţa metastazelor şi în general cu evoluţia clinică a 
cancerului. Totuşi nu există consens despre ce anume este în mod real corelat cu AFP-
L3 în diverse studii. În concluzie, bazându-ne pe datele de mai sus, AFP-L3 nu poate fi 
considerat un marker mai bun decât AFP pentru detectarea hepatocarcinomului celular 
şi deci nu este utilă în studiile de supraveghere/diagnostic [10]. 

Des-gamma carboxiprotrombina (DCP) 
DCP este o protrombină anormală care apare ca  rezultat a unui defect 

posttranslaţional dobândit al precursorului protrombinei în celulele hepatocarcinomului. 
Este vorba de un deficit al unei carboxilaze dependentă de prezenţa vitaminei K 
rezultănd des-gamma carboxiprotrombina sau antagonistul II (PIVKA-II), care nu are 
activitate procoagulantă. 
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În 1984 Liebman a fost primul care a raportat un nivel crescut al DCP la 
pacienţii cu hepatocarcinom celular şi de asemenea niveluri crescute la cei cu recurenţă 
a acestuia după rezecţia chirurgicală sugerând utilitatea DCP ca marker pentru 
hepatocarcinomul celular [11]. DCP a fost investigat în câteva studii dar s-au obtinut 
rezultate diferite în funcţie de valoarea prag utilizată. În prezent valoarea de 40 mAU/ml 
este valoarea prag cea mai des folosită şi pornind de la această valoare plaja 
sensibilităţii variază între 48 şi 62% iar cea a specificităţii între 81% şi 98%. În aceleaşi 
studii nu s-a demonstrat că DCP este mai bun ca marker decât AFP care are o 
sensibilitate de 40 – 54% şi specificitate de 88 – 97% [12]. 

Nu sunt corelaţii între nivelul seric al AFP şi DCP, numeroase cazuri cu 
negativitatea AFP fiind pozitive pentru DCP.Determinarea concomitentă a ambilor 
markeri are astfel valoare complementară  şi poate creşte acurateţea diagnosticului. În 
alte studii s-a raportat că DCP identifică invazivitatea vasculară tumorală, în particular 
în sectorul venos portal. În concluzie DCP este poate mai util ca factor prognostic 
pentru predictibilitatea evoluţiei clinice la pacienţii cu hepatocarcinom celular decât ca 
factor de detencţie precoce [13]. 

Proteina Golgi 73 (GP73) 
GP73 este o proteină din aparatul Golgi care s-a demonstrat că are un nivel 

crescut la pacienţii cu carcinom hepatocelular. Marrero a prezentat o sensibilitate de 
69% şi o specificitate de 75% la pacienţii cu hepatocarcinom celular faţă de cei cu 
ciroză hepatică folosind valoarea de 10 unităţi relative ca prag, calculate prin scanarea 
densitometrică a imunoblotului. Deşi acesta este un studiu promiţător sunt necesare mai 
multe studii pentru a confirma aceste date şi pentru a clarifica rolul acestui marker în 
detectarea precoce a cancerului. Totuşi este foarte puţin probabil ca acest marker să fie 
folosit în practica clinică deoarece tehnica folosită pentru cuantificare nu face molecula 
să fie adecvată ca marker de rutină întrucăt nu corespunde criteriilor tehnice ideale ce 
definesc un marker clinic potrivit pentru utilizare pe scară largă [14,15]. 

Glipican 3 (GPC3) 
GPC3 este o proteină oncofetală făcând parte din familia glipicanilor. S-a 

demonstrat că GPC3 este scăzută în cancerul ovarian, mamar şi adenocarcinom 
pulmonar şi este crescută în hepatocarcinom celular. GPC3 a fost investigstă în 
principal la nivelul ţesuturilor, deşi unele studii au demonstrat prezenţa GPC3 în serul a 
aproape 50% din pacienţii cu hepatocarcinom celular şi absenţa ei la pacienţii sănătoşi. 
Nu sunt valabile date sistematice privitoare la sensibilitatea şi specificitatea ei, mai 
mult, folosirea  acestui marker mai ales în proceduri histologice, îl face neutilizabil în 
programele de supraveghere şi în condiţii clinice [15-17]. 

 
„NOILE” GENERAŢII DE MARKERI PENTRU HCC 
Antigenul carcinomului cu celule scuamoase este un membru al unei familii de 

molecule de inhibitori ai proteazelor serice cu greutate mare (serpine). Au fost 
identificate două isoforme diferite codate de două gene homozigote foarte apropiate 
SCCA1 şi SCCA2. Ambele proteine sunt exprimate fiziologic în stratul suprabazal al 
epiteliului scuamos multistratificat. SCCA a fost identificată într-un număr de diferite 
tumori maligne derivate din epiteliul multistratificat incluzând cervixul, plămânul şi 
faringele. Pontiso si colab. au fost primii care au raportat expresia variantelor de SCCA 
în ţesuturile hepatocarcinomului celular la nivel proteic si translaţional. Mai recent s-a 
demonstrat o diferenţă puternică între expresia SCCA în ţesuturile hepatocarcinomului 
celular şi în cele peritumorale la acelaşi pacient sugerând utilitatea acestui marker fie în 
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diagnosticul imunohistochimic al hepatocarcinomului celular sau în depistarea de 
micrometastaze. Detecţia SCCA în ţesuturile hepatocarcinomului celular este destul de 
surprinzătoare deoarece nu sunt prezente celule epiteliale scuamoase în ficat deşi se 
găsesc în alte tumori epiteliale ale unor organe cu care ficatul are o origine 
embriogenică comună. O ipoteză fascinantă, care mai trebuie demonstrată, este aceea că 
SCCA ar reprezenta o amprentă biologică a diferenţierii care are loc în geneza 
hepatocarcinomului celular, cum este şi producţia de AFP [18,19]. 

Mai mult SCCA a fost detectată la niveluri înalte în serul pacienţilor cu 
hepatocarcinom celular comparativ cu cei cu ciroză hepatică, deşi nu s-a găsit o 
corelaţie clară între nivelurile tisulare şi serologice, probabil pentru că SCCA este 
prezentă la nivelul citosolului, nefiind asociată cu organitele membranare. Astfel, SCCA 
circulant este un rezultat al citolizei mai degrabă decât al unui proces de secreţie. Cu 
toate acestea SCCA a fost folosit în diagnosticul hepatocarcinomului celular şi a arătat o 
sensibilitate de 84,2% şi o specificitate de 48,9%. Din acest motiv SCCA pare a fi 
partenerul perfect pentru AFP, care are sensibilitate redusă dar înaltă  
specificitate [20,21]. 

De fapt, s-a demonstrat că utilizarea în combinaţie a acestor biomarkeri creşte 
sensibilitatea diagnostică la 90,83%. Recent s-a arătat că IgM pot forma complexe 
imune fie cu AFP fie cu SCCA reprezentând noi markeri pentru hepatocarcinomul 
celular. Mai mult, complexele imune cu SCCA au fost utilizate pentru a urmări pacienţii 
cu ciroză hepatică şi a identifica pe cei cu risc crescut de a face hepatocarcinom celular. 
Combinaţii ale următorilor biomarkeri: SCCA, complexe imune cu SCCA, AFP şi 
complexe imune cu AFP sunt în prezent investigate în studii în derulare şi pare că oferă 
o bună acuitate diagnostică în concordanţă cu etiologia bolii şi nivelul de AFP, al cărui 
rol a fost reconsiderat datorită crecutei sale specificităţi. În plus combinaţia acestor 
biomarkeri permite identificarea a aproape 80% din tumorile cu nivel normal de AFP 
reprezentând cel mai important beneficiu pentru clinicieni. În fine SCCA pare a fi un 
marker promiţator fiind invers proporţional cu mărimea tumorii deci util de utilizat în 
detecţia precoce a cancerului iar combinaţia tuturor biomarkerilor ameliorează 
semnificativ valoarea lor în diagnostic. Un studiu cost – beneficiu ar putea întări 
folosirea acestor markeri pe scară largă în practica clinică [22,23]. 

 
CONCLUZII 
Utilizarea combinaţiei SCCA cu AFP a îmbunătăţit substanţial sensibiliatea 

testului pentru depistarea HCC. Întrucât nu este încă clar de ce un antigen ca SCCA este 
exprimat puternic în hepatocarcinomul celular iar funcţiile ambilor (AFP şi SCCA) sunt 
necunoscute, nu putem exclude posibilitatea ca unele caracteristici biologice ale 
malignităţilor ar putea afecta expresia acestor antigeni. Îmbunătăţirea specificităţii 
SCCA ar putea constitui o descoperire importantă pentru screeningul şi diagnosticul 
serologic al HCC. 
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