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INTRODUCCIÓ 

El debut d‘un hepatocarcinoma (HCC) pot tenir diferents manifestacions clíniques: dolor 

abdominal, particularment en el quadrant superior dret, distensió abdominal, tendència al sagnat 

o a la formació de hematomes i/o icterícia. Exposem el cas d’un pacient que ve a la consulta per 

una infecció respiratòria de vies altes al qual, de manera incidental, se li detecta un hematoma 

en hipocondri dret com a primera manifestació visible de HCC. 

 

CAS CLÍNIC 

Pacient home de 60 anys, desplaçat, que ve a consulta en visita espontània, per infecció 

respiratòria  de vies altes de 3 setmanes d’evolució. El pacient nega antecedents patològics 

d’interès i ingesta de medicació crònica.  En l’exploració l’auscultació respiratòria és normal; 

destaca una discreta pal·lidesa mucocutània i  la presència d‘un gran hematoma de 10 cm. a 

nivell hipocondri dret al qual el pacient no havia donat cap importància, i que va aparèixer de 

manera espontània sense cap antecedent traumàtic. A la palpació abdominal presenta una 

hepatomegàlia de 3 centímetres. De manera urgent, se sol·licita analítica i ecografia abdominal. 

A nivell analític destacava: Hb 105g/L, VCM 101 fL, plaquetes 206, Volum plaquetari mitja 12,9 

fL, ferritina 1372 ng/ml, AST 189U/L, ALT 90,6 U/L, GGT 678U/L, Fosfatasa Alcalina 503 U/L, 

bilirubina total 5mg/dl, bilirubina conjugada 4mg/dl,  TP 1.26, Serologia Hepatitis C positiva. 

Ecografia abdominal: nòdul hepàtic heterogeni en lòbul hepàtic dret que ocupa tot el lòbul, 

trombosi portal massiva.  

El pacient es derivat al servei d’hepatologia de manera  urgent, on es confirma el  diagnòstic 

d‘hepatocarcinoma. 

 

DISCUSSIÓ 

L’HCC constitueix el 80-90% dels tumors hepàtics malignes primaris. És més freqüent en homes 

de 50-60 anys i assenta sobre cirrosi en el 90% dels casos1. 

Com a factors etiològics, hem de tenir present qualsevol procés que condicioni una cirrosi 

hepàtica: infecció pel virus de l‘hepatitis C, alcohol, hemocromatosi; a més, si parlem d‘infecció 

pel virus de l‘hepatitis B no cal que el pacient es trobi en fase de cirrosi. 

 

Els criteris diagnòstics actuals de l’HCC2: 

- Els nòduls menors d‘1cm detectats mitjançant ecografia de cribratge en  subjecte cirròtic han de 

seguir mitjançant ecografia cada 3 a 6 mesos. Si després de 2 anys no es detecta creixement, cal 

tornar al cribratge habitual cada 6 mesos. 

-Els nòduls majors o iguals a 1cm detectats mitjançant ecografia de cribratge en subjecte cirròtic, 
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poden diagnosticar-se de HCC sense necessitat de biòpsia si presenten en tècniques d‘imatge 

dinàmiques (ecografia amb contrast, TAC i RMN dinàmiques) captació en fase arterial seguit de 

rentat en fase tardana. 

-Si el patró vascular no és específic d‘HCC, cal recomanar biòpsia.  

-Si la biòpsia és negativa, no pot descartar-se HCC. Cal realitzar nova biòpsia o seguiment estret 

de la lesió. 

-En subjectes sense cirrosi establerta, l‘aplicació dels criteris d’imatge no és vàlida i és necessària 

la realització d‘una biòpsia per establir un diagnòstic. 

Les complicacions d’aquesta neoplàsia són les associades a la malaltia hepàtica subjacent: 

hemorràgia gastrointestinal, ascitis, insuficiència hepàtica, etc., les derivades de la progressió 

local (trombosi de la vena porta, infreqüentment a ganglis limfàtics) o a distància (metàstasi). 

Els principals factors pronòstics de supervivència són l’extensió tumoral, el deteriorament 

funcional de l’hepatopatia de base i l’estat general del pacient. 

L’estudi d’extensió d‘HCC ha de realitzar-se amb un TAC toracoabdominal, gammagrafia òssia i 

valoració de la invasió vascular (portal) mitjançant Eco Doppler i si hi ha dubtes mitjançant 

arteriografia3,4,5. 

Pel que fa al sistema de classificació  tumoral, estadi i valoració pronòstica, en l’actualitat el 

model proposat per l’Hospital Clínic de Barcelona (Estadiatge BCLC),  és el que millor sembla 

classificar, des del punt de vista pronòstic, als pacients en estadis per a la seva posterior 

tractament. Aquest model ha estat acceptat per l’Associació Americana d’Hepatologia i validat en 

múltiples països6.  Aquest  sistema que es detalla en la  figura 1  té en compte la funcionalitat 

hepàtica, la classificació de l’OMS i la classificació d’Okuda1; diferenciant quatre estadis: 

primerenc, intermedi, avançat i Terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estadificació i tractament  BCLC. Adaptada de LLovet et al 2 
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En l’actualitat els tractaments curatius existents són la resecció quirúrgica, el trasplantament 

hepàtic i els tractaments locals percutanis. Aquests tractaments curatius estan limitats als 

pacients que acompleixen els criteris de Milà, és a dir, un únic nòdul de 5cm o tres nòduls de 

3cm. La resta de pacients són tributaris de tractaments pal·liatius amb quimioembolització o 

tractaments simptomàtics per a pacients amb una malaltia terminal, mala funció hepàtica i mala 

qualitat de vida3, 4, 5.  

Atès que el principal factor de risc de l’HCC és la presència de cirrosi hepàtica, tots els pacients 

afectes de cirrosi han de participar en programes de cribratge   mitjançant ecografia semestral2. 

Davant d’un diagnòstic  d’HCC en fases precoces  disposem de tècniques curatives. En fases 

avançades, com el cas que ens ocupa, l’únic tractament possible és simptomàtic. 
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