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1.Historia natural de la cirrosis

- La supervivencia del pacient amb
cirrosis disminuieix marcadament
després de la primera 
descompensació.

- S’ha descrit el síndrome de ACLF - S’ha descrit el síndrome de ACLF 
que s’asocia a un empitjorament
brusc de la funció hepatica i alta 
mortalitat a curt termini. 

- 22% CH ingrés amb ACLF, 10% 
desenvolupen durant l’ingrés. 

Evolution cirrosis VHB , Adapted from

Semin Liver Dis 2003

ACLF, Jalan et al  Journal

of Hepatology 2012



2. ACLF

Estudi CANONIC 1340 CH ingressats. 
Millors predictors de mortalitat :

- Número d’òrgans en fallo agut.
- Afectació renal. 
- Desenvolupament EH. 

DEFINICIÓ D’INSUFICÈNCIA ORGÀNICA (Clif-Sofa score):

Moreau et. Al  Gastroenterolgy. 2013

DEFINICIÓ D’INSUFICÈNCIA ORGÀNICA (Clif-Sofa score):

F.hepàtica F.renal Coagulació F.cerebral F.pulmonar F.circulatòria
Br>12mg/dl    Crea>2mg/dl    INR > 2.5            EH III/IV PaO2/FiO2 <200   Requereix DVA  

o HD o plaq< 20.000    SpO2/FiO2 <214



2.1 Definició ACLF
Fallada orgànica aïllada sense EH ni renal supervivència similar a no fallada orgànica.

ACLF: CH amb fallada >1 òrgan / 1 òrgan amb creatinina > 1.5mg/dL o EH I-II.

ACLF GRAU 1 :

- Insuficiència renal aïllada. M(28d):18%.
77%

34%

Moreau et. Al  Gastroenterolgy. 2013

- Insuficiència renal aïllada. M(28d):18%.
- Insuficiència  1 òrgan +    - creatinina 1.5-1.9mg/dL.

o                                                                                                        
M(28d):28%. - EH I - II .

ACLF GRAU 2 :  Fallada de 2 òrgans. M(28d): 32%.

ACLF GRAU 3 : Fallada de 3 o més òrgans. M(28d):77%. 

22%
32%

5%



2.1 Demografia

Pacients amb ACLF:

- Més joves (56 a)

- Més frequentment CH OH 

Descompensació prèvia
Sí No
n=294 n=98

Moreau et. Al  Gastroenterolgy. 2013

- Més frequentment CH OH 
(60%)

- 50% Primera 
descompensació CH <3 
mesos abans. 

Arroyo et. Al  J Hepatology 2015



2.2 Precipitants i fisiopatogènia

- Infecció Bacteriana (31%)
- Enolisme actiu (23%)
- Sagnat digestiu (14%)
- Reactivació /infecció viral /HAA 
- Tromb. portal /hep isquèmica

Reacció exagerada   
(citoquines aumentades)

Infecció /   inflamació /     lisis celular   
(prod. bacterians) (transloc. prod enterobacteries)   (productes degradació celular)

Moreau et. Al  Gastroenterolgy. 2013

- Tromb. portal /hep isquèmica
- Cirurgia general /traumatisme
- …

- Ideopatic (46%)

Arroyo et. Al  J Hepatology 2015

(citoquines aumentades)
SIRS

Fallada organica +    Paralisis inmune 
- reactivació infeccions latents
- infeccions nosocomialts



2.3 Evolució i pronòstic

Grau de ACLF és dinàmic,
evolució durant l’ingrés:
- 30% estable
- 49% milloria (resolució 55-15%)
- 20% empitjorament

Supervivència segons grau ACLF als dies 3-7

Gustot et. Al  J Hepatology. 2015

M(180d)      
38-47%

M(180d)
79-96%



2.3 Evolució i pronòstic
http://www.clifresearch.com

-Especificitat i sensibilitat en la predicció 
de mortalitat a 90 dies. 

- Càlcul diari permet millor predicció 
pronòstic. 

Jalan et. Al  J. Hepatology. 2014

Clif-C   Score ACLF      Clif-C score AD

Jalan et. Al  J. 

Hepatology. 2015



3. Tractament ACLF

3.1 Transplantament

3.2 Tractaments específics

3.3 Tractament suport 

3.3.1 Renal3.3.1 Renal

3.3.2 Circulatori

3.3.3 Antibiòtic

3.3.4 Coagulació



3.1 Transplantament hepàtic

Inici precoç
Valoració TOH

Valoració
inmediata TOH

28
d

Massa
greus ?

- Recomanacions de transplantament 
segons CLIF-C score. 

- Pronòstic del transplantament i de la 
llista d’espera segons presència o no 
de ACLF. 

Finkenstedt et. Al  Liver transplantation 2013

Mookerjee et. Al  J Hepatology 2015, 

modified by Jalan EASL 2016

Valoració TOH inmediata TOH greus ?



Recomanacions Clif-consortium

Jalan et. Al  J. Hepatology. 2014



3.2 Tractament específic

- Recanvi plasmàtic

- Administració d’estimuladors de granulòcits. 

- Sistemes de suport hepàtic (experimentals): 

- MARS (Sistema de diàlisis amb albúmina - MARS (Sistema de diàlisis amb albúmina 

- Prometheus (Sistema d’absorció i 
fraccionament de plasma)

- Transplantament d’hepatòcits. 

Guo-Lin et. Al  Internationa Journal. 2015 Jalan  et. Al  J hepatology. 2012



3.3 Tractament  de suport

3.3.1 Suport renal: 

- La creatinina infravalora disfunció renal
Valorar també la funció renal per diüresis.

- Ascitis com a tercer espai
Pèrdua >5 litres ascitis (IQ o paracentesis): reposició 8g albúmina per litre.

Nadim et. Al  J Hepatology. 2016

Pèrdua >5 litres ascitis (IQ o paracentesis): reposició 8g albúmina per litre.

- Flux arteria renal làbil
Evitar sempre AINES. 
Evitar diürètics (provoquen IR) si hi ha insuf renal (IR)/hipovolemia/EH/infecció.

- Estat vasodilatació sistèmica
PBE augmenta vasodilatació i provoca IR: ALBÚMINA 1.5 g/kg  al dx, 1 g/kg 3r dia.  
Sdme HR (CH+ascitis + IR sense causa que no respon a expansió): ALB + terlipressina



3.3 Tractament  de suport

3.3.2 Suport circulatori: 

- Possible hipotensió basal (vasodilatació esplàcnica basal)
Diagnosticar hipotensió si PAM<60mmHg o canvi respecte PAM del malalt o diüresis. 

- Tendència a la retenció de sodi 
Expansió amb CRISTALOIDES o ALBÚMINA. 

Nadim et. Al  J Hepatology. 2016

Expansió amb CRISTALOIDES o ALBÚMINA. 
Si ascitis a tensió sdme compartimental: paracentesis evacuadora (3l) millora PAM.

- Cardiopatia del cirròtic (despesa cardíaca basal au gmentada)
PVC / ecocardiograma sobretot si edemes/ascitis. 

- Més incidència de insuficiència suprarenal relativa
Si hipotensió resistent a DVA, valorar hidrocortisona 300mg/d. 



3.3 Tractament  de suport

3.3.3 Suport antibiòtic: 

- Possible infecció sense febre ni RFA amb EH o IR o hipotensió o disfunció hepàtica
Pancultivar sense febre (Paracentesis, sediment, RX i hemocultius). 

- Sang en el tracte digestiu en el cirròtic augmenta risc EH i mortalitat

Nadim et. Al  J Hepatology. 2016

- Sang en el tracte digestiu en el cirròtic augmenta risc EH i mortalitat
En HDA inici immediat norflox 400mg/12h o ceftriax 1g/24h 3-7 dies. 

- En CH avançada la translocació intestinal provoca bacterièmia espontània
Antecedent PBE o proteïnes ascitis baixes+IR/Ihep o EH crònica: rifax 400mg/8h profilàctica.



3.3 Tractament  de suport

3.3.4 Suport coagulació: 

- CH és pro-coagulant, el INR/plaquetes no mesura cor rectament la coagulació.
En absència de hemorràgia només transfondre plaquetes si <10.000.
Si hemorràgia o intervenció, transfondre per plaquetes >50.000 i fibrinogen >1.5g/L. 

Nadim et. Al  J Hepatology. 2016

- Les transfusions eleven la HTP i risc de HDA per v arius.
Hmb <7g/dL, la transfusió de plasma eleva poc el INR, transfusió complex protrombinic
guiat per test viscoelasticitat +/- àcid tranexàmic. 

- Trombosis portal oclusiva empitjora pronòstic, la a nticoagulació es efectiva 
sobretot si iniciada precoçment. 
Si trombosis portal valorar anticoagular amb HBPM. 
Profilaxis TVP estàndard. 



4. Conclusions

ACLF és un síndrome a considerar en tots el CH que ingressen.

1/3 dels pacients moren en 28 dies. És especialment sever  en 
pacients mai descompensats prèviament. 

És un síndrome molt dinàmic, el Clif-score als 3 dies té un alt 
valor pronòstic.

El transplantament és l'únic tractament eficaç, pel que es 
recomana valoració precoç especialment en ACLF II-III remetent 
a centre amb transplantament. 


