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Malalties minoritàries hepàtiques

Introducció

Classificació

Formes de presentació

Freqüència. Dades d’Orphanet i del registre de l’OCATT

Malalties minoritàries amb unitats especialitzades al 
nostre centre



- Hospital comunitari de L’ Hospitalet i 
El Prat de Llobregat (343.000 
habitants). No obstetrícia ni pediatria

- Hospital terciari del sud de Catalunya 
(més de 2 milions d’habitants) 

Trasplantament hepàtic 
(primer trasplantament hepàtic al 1984, 50-60 
trasplantaments a l’any ,1/3 dels trasplantaments de 
Catalunya.  1600 trasplantaments realitzats)

- Experiència en malalties hepàtiques 
greus de l’adult

Hospital Universitari de Bellvitge



)En trasplantament hepàtic som centre de referència de tota 
Catalunya i Balears



Malalties minoritàries hepàtiques
Classificació

- Etiologia
- Congènites /Metabòliques
- Autoimmunes
- Malalties estructurals

- Forma de presentació
- Hepatitis
- Colòstasi
- Hipertensió portal
- Altres

- Freqüència
- Base de dades de Orphanet
- Registre de l’OCATT



Malalties minoritàries hepàtiques
Etiologia

MALALTIES AUTOIMMUNES DEL FETGE: Colangitis biliar primària 
(cirrosi biliar primària), Hepatitis autoimmune (HAI), Colangitis 
esclerosant primària (CEP), Malaltia IgG4.

METABÒLICA, ATRÈSIA BILIARS I MALALTIES RELACIONADES: 
Malaltia colestàtica genètica (CIFP), Atrèsia biliar, Quist colèdoc, 
Dèficit d’alfa-1-antitripsina en la malaltia hepàtica, Malaltia de 
Wilson, Forma simptomàtica de l’hemocromatosi tipus 1, 
Polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF)

MALALTIES ESTRUCTURALS DEL FETGE: Poliquistosi hepàtica, 
Malaltia hepàtica vascular, Colangiocarcinoma intrahepàtic.



Malalties minoritàries 
Formes de presentació hepàtica

- Hepatitis: Alteració transaminases ± icterícia

- Colòstasis: Alteració FA i GGT, icterícia

- Hipertensió portal:  Hemorràgia digestiva per varices 
esofàgiques, hiperesplenisme, ascites

- Altres: Hepatomegàlia, Insuficiència cardíaca

- Funció hepàtica normal 



Presentació en forma d’hepatitis

- Hepatitis autoimmune

- Malaltia de Wilson

- Forma simptomàtica hemocromatosi tipus 1

- Hepatitis fulminant



Presentació en forma de colostasi

- Colangitis biliar primària
- Colangitis esclerosant
- Colangitis esclerosant associada a Ig4
- Ductopènia de l’adult
- Colangiocarcinoma
- Malaltia de Caroli
- Atrèsia biliar
- Colèstasis intrahepática familiar progressiva (CIFP)
- Síndrome Alagille



Presentació en forma d’hipertensió portal

Síndrome de Budd Chiari

Hipertensió portal idiopàtica

Síndrome d’obstrucció sinusoïdal (S0S, malaltia 
venooclusiva)

Trombosi portal

Telangectasia primària hereditària (Rendu Osler)



Altres presentacions

Hepatomegàlia: Poliquistosi hepàtica, Malaltia Gaucher, 
LALD...

Insuficiència cardíaca: Telangectasia primària hereditària

Fetge sense alteracions: Porfíries
PAF



Freqüència de les malalties minoritàries 
hepàtiques



Freqüència de les malalties minoritàries 
hepàtiques

Actualment hi ha  5880 malalties  rares amb informació sobre 
prevalença i incidència a la base de dades de Orphanet

Prevalença /100.000 habitants

- Hepatitis autoimmune 23,05
- Colangitis biliar primària 21,05
- Insuficiència hepàtica aguda  20.0 
- Telangiectàsia hemorràgica hereditària 20.0 
- Síndrome obstrucció sinusoïdal 11.0 
- Malaltia poliquística hepàtica 9
- Colangitis esclerosant primària 8,1
- Síndrome de Budd-Chiari 1,5



Freqüència de les malalties minoritàries 
hepàtiques

CBP
HAI



Registre OCATT 
Trasplantaments hepàtics a Catalunya

Any 1984-2017 2017

n (%) n (%)
Cirrosi hepàtica  2232    (49,7) 58 (42,6)
Hepatocarcinoma 1509    (33,6)               58       (42,6)

Malalties colostàsiques             235      (5,2)               4 (2,9)
Fracàs hepàtic agut 226      (5)               7       (5,1)
Malalties metabòliques             150     (3,3)                3 (2,2)
Altres 141     (3,1)                6       (4,4)

Total                                          4493 136
Minoritàries   632 (16,6) 20 (14,8)



Trasplantaments hepàtics a Catalunya, 
Espanya i Europa



Trasplantaments hepàtics a Catalunya
Adults vs nens

Malaltia biliar congènita
(95% Atrèsia vies biliars)  



THO per  malalties minoritàries hepàtiques

Fracàs hepàtic agut

226 (5,0%) pacients trasplantats en el període 1984-2017. 

En la majoria dels casos (80,1%, 181 pacients) es tracta d’una 

hepatitis fulminant o subfulminant de causa vírica o desconeguda.

Malaltia aguda



THO per  malalties minoritàries hepàtiques

Malaltia colestàsica

235 casos (5,2%) 

- Colangitis biliar primària representa el 65,5% (154) 

- Global 154/4.493: 3,4%

- Colangitis esclerosant el 28,1% (66). 

Any 2017: Només 4 trasplantaments (2,9%)

2 Colangitis esclerosant

1 Colangitis biliar primària

1 Cirrosi biliar secundària



THO per  malalties minoritàries hepàtiques

Malaltia metabòlica

150 casos (3,3%) THO per malaltia metabòlica.

Majoria dels casos (75,3%,  113 pacients) per polineuropatia 

amiloidòtica familiar. 

Dels 136 pacients trasplantats l’any 2017, 3 (2,2%)  polineuropatia 

amiloidòtica familiar.



Malalties minoritàries hepàtiques

Altres

141 pacients (3,1%) en el període 1984-2017:

47 per tumor maligne

36 un tumor benigne o poliquistosi

24 una malaltia hepàtica congènita

18 per síndrome de Budd-Chiari

16 un altre tipus de patologia hepàtica.  

Any 2017: Sis pacients (4,4%): dos amb poliquistosi, dos amb 

tumor maligne, un amb malaltia de Caroli i un amb Budd-Chiari.



Hepatitis autoimmune

Hepatitis crònica que evoluciona a cirrosi hepàtica

Excepcionalment presentació com hepatitis fulminant

30 de 1.156 THO Hospital Bellvitge últims 20 anys (2,6%)



Unitat funcional de malalties minoritàries 
hepàtiques

Polineropatia amiloidotica familiar:  UMAF

Telangectasia primària hereditària : UTHH



Polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF)

Autosòmica dominant causada per mutacions al gen TTR
(cromosoma18). 
Hi ha més de 40 mutacions de TTR.Variant més comú: 
substitució TTR Val30Met, 

Focus endèmics a Portugal (descrita a l’edat mitjana com 
“doença dos pezinhos” i al 1952 com malaltia de Corino 
Andrade), Japó, Suècia i Brasil. Es calcula que la presenten 
8.000-10.000 persones, 2.000 a Portugal

A Espanya dos focus: illa de Mallorca (11casos per 100,000 
habitants ) Valverde del Camino, província de Huelva (50 
casos). 



Polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF)

Fetge fabrica proteïna anòmala que es deposita als 

nervis. Funció hepàtica normal

Parestèsia i dolor o lesions tròfiques dels peus, trastorns 

gastrointestinals, pèrdua de pes. 

Inicialment afectació sensitiva: dolor i alteració de la 

sensació tèrmica. Posteriorment pèrdua motora

Afectació autonòmica: hipotensió postural i trastorns 

gastrointestinals i genitourinaris. 

Presentació a 30-50 anys.  Progressiva. Exitus si no es  

tracta en 10-15 anys



Polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF)

Suècia
Portugal (zona d’Oporto)
Japó
Brasil
Espanya: Mallorca, Valverde del Camino

Japó

Brasil



PAF: Arribada del gen a  Mallorca

- L’infant  Pere de Portugal va ser la màxima autoritat a l'illa 
durant 26 anys (1231-1256). L’acompanyaven portuguesos 
que van colonitzar el 5% de l'illa. 

- A  començaments del s. XIV, viatges navals portuguesos, 
amb assentaments de tropes a Mallorca. 

- Arribada de 150 portuguesos el 1394 per a repoblar el 
"gueto de Palma" després del genocidi en 1391.



Polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF)
Tractament

Estabilitzadors de la transtiretina: Tafamidis, Difl unisal

Trasplantament hepàtic.

Evita la progressió de la malaltia 

Trasplantament dominó: el fetge explantat s’implanta en un altre 
pacient ja que la funció hepàtica és normal (A Catalunya  94 /113)

Pros: Un donant es poden fer 2 trasplantaments

Contres: perill de recidiva al que rep el fetge PAF



Polineuropatia amiloidòtica familiar (PAF)
Nous tractaments



Telangectasia primària hereditària

Autosòmica dominant

500 mutacions en 5 gens

Diagnòstic clínic:

Epistaxi 

Telangectasies (llavis, boca, foses nasals, dits)

Lesions viscerals (MAV pulmonars, hepàtiques, 
cerebrals, espinals)

Història familiar



Telangectasia primària hereditària
Afectació hepàtica

Segona afectació més freqüent (després d’epistaxis)

Fístules

Arteria hepàtica – Venes suprahepàtiques

Insuficiència cardíaca, afectació biliar

Arteria hepàtica – Vena porta

Hipertensió portal 

Vena porta- venes suprahepàtiques

Encefalopatia hepàtica



Tractament de la Telangectasia hereditària 
familiar hepàtica

Simptomàtic en cas de insuficiència cardíaca, hipertensió 
portal, encefalopatia hepàtica

S’ha intentat tancar les malformacions amb embolització o 
cirurgia.  Resultats discordants

En estudi Bezacizumab (antineoplasic antiangiogènic)

Trasplantament hepàtic (2 al nostre centre de 1.600)



Conclusió

La millor manera d’abordar aquestes malalties és amb 
unitats multidisciplinàries amb compenetració amb les 
associacions de pacients (ABED, Asociación HHT de 
pacientes)

UMAF: Especialista en Neurologia, Cardiologia, Cirurgia, 
Aparell Digestiu (Hepatologia), Oftalmologia, Infermera 
gestora de casos

Unitat THH: Medicina Interna, Pneumologia, 
Hepatologia, Otorinolaringologia, Radiologia


