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INTRODUCCIÓ: L’anomenat Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) es tracta d’un síndrome de descripció recent 
que es defineix per una descompensació de la cirrosi hepàtica amb l’associació de fracàs d’un o més òrgans que 
comporta una elevada mortalitat a curt termini1. L’any 2014 l’estudi CANONIC va permetre la validació dels seus 
criteris diagnòstics a través d’un estudi multi cèntric a nivell europeu, observant que la seva prevalença es 
trobava al voltant del 30%2. 
OBJECTIU: Estudi de la prevalença de ACLF en l’hospital de referència de la província de Girona així com de les 
seves característiques clíniques i analítiques. 
MATERIAL i MÈTODES: Anàlisi retrospectiu del total de ingressos per cirrosi hepàtica amb codificació en 
document d’alta hospitalària o epícrisi durant el període comprés entre Gener 2017 i Desembre 2017 en 
l’hospital, excloent aquells ingressos realitzats de forma programada per a procediment diagnòstic o terapèutic. 
Es recollien dades epidemiològiques (edat i sexe), etiologia de la CH, motiu de ingrés, dades analítiques 
(bilirrubina, temps de protrombina, albumina, creatinina) i es calculaven scores de Child-Pugh, MELD i CLIF-C 
OF. 
RESULTATS: Es van incloure un total de 64 casos (71.8% homes amb edat mitja de 60.7 anys). L’alcohol era 
l’etiologia més freqüent de cirrosi hepàtica (67.19%) i l’hemorràgia digestiva la causa més freqüent de 
descompensació (40.63%). S’observa la presència de ACLF en 16 pacients (ACLF 1/2/3: 11/2/3), representant 
un 25% del total de casos. 
CONCLUSIÓ: Els resultats obtinguts en el nostre estudi, malgrat la limitació de tractar-se d’un estudi retrospectiu 
dependent de la codificació hospitalària, mostren una prevalença de ACLF similar a la descrita en la literatura. 
Són necessaris estudis prospectius per a una millor caracterització del síndrome de ACLF per tal de permetre’n 
una major identificació i un adequat tractament.  
 

 


