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15 de novembre, Dia Mundial Sense Alcohol 

El carcinoma hepatocel·lular és la quarta causa de mort relacionada amb el cáncer 
 

 

El diagnòstic del càncer de fetge, en una fase inicial, 
permet aconseguir una supervivència del 70% a 5 anys 

• La FEAD difon la campanya “Cuídatex5”, en col·laboració amb 
Laboratoris Vilardell, per a afavorir la prevenció i el tractament del càncer en 
l'aparell digestiu: d'estómac o gàstric, de pàncrees, de fetge, de còlon i d'esòfag. 

•  A Espanya es diagnostiquen a l'any 6.499 casos nous de càncer de fetge o 
carcinoma hepatocel·lular. 

• La major causa de hepatocarcinoma o càncer de fetge en el món és la cirrosi 
hepàtica 

• Vacunar-se de l'hepatitis B, detectar i tractar l'hepatitis C, limitar el consum 
d'alcohol i portar un estil de vida saludable són les principals mesures 
preventives davant el càncer de fetge. 

   

15 de novembre de 2019.- El diagnòstic del càncer de fetge, en una fase inicial, permet 
aconseguir una supervivència a 5 anys del 70%. Per aquest motiu, en el Dia Mundial sense 
Alcohol, la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) se centra en el càncer de fetge, un 
dels 5 càncers de l'aparell digestiu, que té com a causa important el consum elevat d'alcohol, 
amb l'objectiu de difondre pautes preventives i identificar el possible risc perquè la malaltia es 
detecti en fases primerenques. 
 
Segons dades proporcionades per l'OMS (Organització Mundial de la Salut), el càncer de fetge 
va ser el quart tumor responsable del major nombre de defuncions per càncer a nivell mundial 
en 2018 (8,2%). Per davant del hepatocarcinoma, es van situar el càncer de pulmó (18,4%), el 
càncer colorectal (9,2%) i el càncer d'estómac (8,2%) i per darrere, el càncer d'esòfag (3,4%). Al 
nostre país, segons l'INE (Institut Nacional d'Estadística) en 2017, van morir 5.192 persones a 
causa del hepatocarcinoma. 
 
Amb la finalitat de conscienciar dels efectes nocius del consum d'alcohol en el càncer de fetge i 
potenciar les mesures preventives contra aquest, la FEAD i Laboratoris Vilardell continuen amb 
la campanya “Cuídatex5” amb l'objectiu d'ampliar el coneixement i conscienciar als ciutadans 
sobre la importància en la prevenció en els 5 tipus de càncer en l'aparell digestiu: estómac, 
pàncrees, fetge, còlon i esòfag, que s'engloben dins del càncer gastrointestinal. 
 
La Dra. Mileidis Sant Joan Acosta, especialista en Aparell Digestiu i responsable del Comitè 
d'Activitats Fundacionals de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) especifica que: 
“Es tracta del sisè càncer més comú de manera global i afecta en un 75% dels casos als homes, 
sent en la seva majoria diagnosticats quan el pacient té més de 45 anys. En la majoria dels casos, 
la malaltia es detecta en fases tardanes perquè els símptomes són inespecífics i els pacients fins 
i tot poden romandre asimptomàtics en el moment del diagnòstic. Els símptomes més comuns 
són el cansament, pèrdua de pes o dolor abdominal”. 
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Causes 
 
Tenir una cirrosi hepàtica prèvia és la causa principal de sofrir hepatocarcinoma i a Europa la 
causa de cirrosi més freqüent fins a l'actualitat és el virus de l'hepatitis C A més, unes altres de 
les causes importants són: 
 
• Les hepatitis virals (hepatitis B i C) 
• L'abús d'alcohol 
• La síndrome metabòlica (fetge gras no alcohòlic – ENHA o NASH) 
 
I també existeixen altres causes molt menys freqüents com: hepatitis autoimmune, malaltia de 
Wilson, malalties colestáticas hepàtiques, dèficit d'alfa 1 antitripsina o hemocromatosis. 
 
“Des de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu volem conscienciar de les pautes 
preventives davant el càncer de fetge que es diagnostica anualment a 6.499 persones a 
Espanya i a 850.000 a tot el món. A més, la seva incidència actualment es troba en augment, 
fonamentalment a causa d'un increment del fetge gras no alcohòlic (NASH o ENHA)”, explica 
Dra. Susana Llerena Santiago, especialista en Aparell Digestiu i experta de la Fundació 
Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD). 
 
Pautes preventives i diagnostico 
 
La pauta preventiva més important consisteix a evitar la malaltia hepàtica subjacent a través de 
mesures efectives com: 
 
Vacunar-se de l'hepatitis B. La vacunació universal ha tingut un impacte sobre la reducció de 
l'aparició de carcinoma hepatocel·lular. Malgrat això, actualment existeixen uns 400 milions 
d'adults a nivell mundial infectats. 
 
Detectar i tractar l'hepatitis C. Són factors de risc per a la infecció: el consum de drogues per 
via endovenosa, l'haver rebut transfusions abans de l'any 1992, els hemofílics que van rebre 
hemoderivats abans de 1987, fills de mares amb virus de l'hepatitis C, persones que hagin 
mantingut contactes sexuals de risc o l'exposició ocupacional, persones amb pírcings o 
tatuatges. 
 
En els últims anys han aparegut fàrmacs amb alta eficàcia per a la curació de l'hepatitis C que, 
si s'administren en etapes inicials de la malaltia hepàtica, poden evitar el desenvolupament de 
cirrosi i carcinoma hepatocel·lular en el futur. 
En aquest sentit, la Dra. Llerena apunta: “És fonamental la realització del garbellat ecogràfic 
semestral en pacients amb cirrosi prèvia, ja que és la principal arma diagnòstica. Malgrat el 
garbellat en pacients amb cirrosis, una gran part dels casos continuen diagnosticant-se en 
etapes avançades de la malaltia”. 
 
Limitar el consum d'alcohol. L'abús d'alcohol ha d'evitar-se en la població general i sobretot en 
pacients amb una malaltia hepàtica subjacent. El consum de risc ha estat definit com un 
consum gairebé diari superior a 40gr d'etanol al dia (més de 4 unitats de beguda estàndard en 
homes) i superior a 24 gr d'etanol al dia (més de 2 unitats de beguda estàndard en dones). 
Aquestes dades són equivalents a un consum setmanal superior a 21 unitats de beguda 
estàndard per a homes i a 14 unitats de beguda estàndard per a dones. 
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Un consum per sobre del determinat doblega el risc de 
patir malalties hepàtiques (el 60% presentarà alteracions hepàtiques al cap de 10 anys), i un 
altre tipus de malalties i càncers relacionats. 
 
Modificar l'estil de vida: 
 
• Vigilar el pes 
• Fer exercici 
• Portar una dieta saludable 
• Controlar els factors de risc cardiovascular (obesitat, diabetis, hipertensió, 
hipercolesterolemia) són fonamentals per a prevenir l'augment de casos de hepatocarcinoma 
que es relacionen amb la malaltia hepàtica per dipòsit gras no alcohòlica 
• Deixar de fumar, ja que el tabaquisme és un factor de risc per al desenvolupament d'un 
hepatocarcinoma 
 
 
Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) 
 

La Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) és una institució privada sense ànim de 
lucre, creada i promoguda per la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) i sotmesa al 
protectorat del Ministeri d'Educació i Ciència. Entre els seus objectius principals destaquen 
promocionar la salut digestiva de la població espanyola, realitzar campanyes de prevenció de les 
malalties digestives mitjançant l'educació sanitària de la població, donar suport a la recerca en 
gastroenterología i promoure la formació de qualitat dels professionals sanitaris en aquesta 
especialitat. 

Compta amb el suport i col·laboració dels més de 2.869 especialistes socis de la Societat 
Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD). 

Mes informació www.saludigestivo.es 

 

Laboratoris Vilardell 

Laboratoris Vilardell va ser fundada en 1934 pel Dr. Joan Vilardell Garriga en la rebotiga de la 
Farmàcia Vilardell, situada a Barcelona i, des de llavors, la companyia ha passat de generació 
en generació. És una empresa de caràcter familiar amb 85 anys d'història que treballa per a 
millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones oferint solucions especialitzades per a la 
salut digestiva. 

www.labvilardell.com 
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