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Presentació 

La present Tesi Doctoral s’estructura, seguint la normativa per a la presentació de tesi 
doctoral aprovada pel consell del Departament de Medicina de la Universitat de 
Barcelona, com un compendi de publicacions.  

Els estudis que composen aquesta Tesi Doctoral formen part d’una mateixa línia de 
recerca, destinada a avaluar l’impacte de l’abordatge psiquiàtric i psicològic dels 
pacients amb patologia mèdica relacionada amb el consum d’alcohol.  

Els resultats d’aquesta tesi han aportat informació útil i necessària  per l’atenció 
d’aquests malalts i han estat recollits en quatre articles originals, dos d’ells publicats 
amb un factor d’impacte global de 16,024, un d’ells acceptat per publicació i amb un 
factor d’impacte de  2,077  i el darrer d’ells en aquests moments està en revisió en una 
revista amb un factor d’impacte 2,757.  La tesi doctoral presenta els resultats de tres 
mostres de pacients diferents. El primer article pertany a una mostra de pacients 
supervivents d’un càncer de via aèria superior, el segon i el tercer article es basen en 
una mostra de supervivents d’una hepatitis alcohòlica i el darrer estudi en un grup de 
pacients en procés d’avaluació per ser candidats per trasplantament hepàtic.   
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El got de Cerbi, que es guardava a casa Lluís, era molt famós a tota la vall d’Unarre. 
Conten que la gent d’aquest poble solien traguejar amb un got de fusta descomunal, 
gran com un mesuret segons alguns. D’aquí el nomarrot de “borratxos”, amb què són 
coneguts pels seus veïns. Els de Cerbi, però, hi estaven tant acostumats a aixecar el 
colze, que un vaset de vi no els feia ni fred ni calor. El got, en canvi, feia veure 
estranyes visions als xicots de Gabàs, que de tant en tant pujaven a la taverna de Cerbi 
a beure i jugar a cartes. Una nit, quan de matinada tornaven a casa, se’ls aparegué un 
ruc entravessat al mig del camí, que no els deixà passar per més borrissades que li 
donessin. Se’n van haver de tornar a Cerbi, a la taverna naturalment. Expliquen també 
que més d’una nit d’hivern, els de Gabàs s’havien quedat clapats damunt la neu sense 
sentir-se’n del fred, de tant calents com anaven per dins! 

Pep Coll. Viatge al Pirineu fantàstic. Extret de la pàgina web del Restaurant Lo Got de 
Cerbi. 
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Resum 

Introducció. Des de l’Antiguitat existeixen situacions en les que els individus posen per 
davant l’ús de l’alcohol a la seva pròpia vida. Aquesta conducta, contra l’instint de 
supervivència, segueix la definició del concepte d’addicció de l’EMCDDA: “Una potent i 
repetitiva motivació per participar en una conducta intencionada, adquirida com a 
resultat de la participació en aquesta conducta,  que no té un valor de supervivència i 
amb potencial i significatius danys no intencionats”. Un model biopsicosocial de 
malaltia basat en l’addicció com a malaltia del cervell i amb un fort component 
humanista explica com els pacients que pateixen alcoholisme i una malaltia orgànica 
derivada de l’ús d’alcohol es mouen dins d’un determinisme dèbil; és a dir, poden triar 
una vida saludable però dins d’una “malla” que en limita les opcions (malaltia).  Això 
explicaria perquè tot i patir malalties greus (càncer, hepatopaties, infarts, etc.) no 
necessàriament abandonen l’ús d’alcohol.  El pacient amb aquesta doble patologia es 
presenta davant del clínic amb també una doble ambivalència en diferent grau de 
resolució. Hi ha eines per la detecció (qüestionaris, biomarcadors, etc.) i la intervenció 
(teràpia grupal, entrevista motivacional, teràpia cognitiu-conductual) de l’alcoholisme i 
altres condicions relacionades però estan limitades en el context clínic de l’alcoholisme 
amb patologia orgànica.  Per tant, cal falsejar la fantasia moralista, que ve a dir que 
patir és suficient per adonar-se i resoldre el problema. L’objectiu d’aquesta tesi és: 1) 
demostrar que les intervencions actuals per la millora de l’alcoholisme amb malaltia 
greu relacionada amb el consum d’alcohol estan insuficientment implementades i es 
requereixen d’intervencions més especifiques; 2)  demostrar que patir una malaltia 
greu relacionada amb el consum d’alcohol no és condició suficient per resoldre el 
trastorn per ús d’alcohol.   

Material i mètodes. El primer treball presenta els resultats d’un estudi retrospectiu de 
supervivents a un càncer de via aèria superior (n=192) en els que es va avaluar 
l’impacte del consell breu sobre el consum d’alcohol. Es defineix com una resposta 
positiva l’esdeveniment en el que el consumidor de risc abans del diagnòstic passa a 
ser, en el moment de l’avaluació, un  consumidor de baix risc o abstinent o quan un 
bevedor de baix risc passa a ser abstinent. El segon treball avalua l’impacte de 
l’abstinència a l’alcohol sobre la supervivència dels pacients que van ser donats d’alta 
hospitalària per una hepatitis relacionada amb l’alcohol (n=142), així com els factors 
que prediuen l’abstinència. En el tercer treball s’examina la retenció en el tractament 
especialitzat per alcoholisme en pacients que sobreviuen a un episodi d’hepatitis 
alcohòlica (n=120) i el seu impacte en les recaigudes en el consum d’alcohol i en la 
mortalitat. També s’exploren els factors associats a la retenció en el tractament.  En el 
darrer treball s’avalua la sensibilitat per detectar consum de substàncies del cribratge 
regular de les mateixes en orina i es compara amb la sensibilitat per la detecció del 
consum de substàncies a partir de la declaració del pacient, en un grup de pacients en 
procés d’avaluació per possible trasplantament hepàtic per causa relacionada amb 
l’alcohol (n=84).  També s’avalua l’impacte sobre la supervivència que pot tenir 
l’adherència i els possibles resultats positius als cribratges regulars de substàncies. 
Finalment, s’exploren els factors basals associats a alta adherència als cribratges 
regulars de substàncies.  
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Resultats. En el primer estudi destaca que el consell breu és efectiu en un de cada 
quatre pacients supervivents a un càncer de via aèria superior, tot i que només es va 
dur a terme en un 42,9% del casos. Responen menys aquells pacients que tenen un 
consum de risc d’alcohol abans de la intervenció i els consumidors de cànnabis.  En el 
segon estudi veiem com tornar a beure després d’una hepatitis aguda està relacionat 
amb un increment de la mortalitat (44% vs 29%) i amb les descompensacions 
hepàtiques (36% vs 58%).  L’arbre de decisió que sorgeix del model CART discrimina 
dues poblacions: 1) alta probabilitat d’abstinència, que són els pacients sense 
tractaments previs i > 48 anys d’edat; 2) baixa probabilitat d’abstinència, que són els 
pacients amb tractaments previs per alcoholisme i  ≤ 48 anys d’edat.  Al tercer estudi 
es troba que menys del 60% dels supervivents a una hepatitis aguda arriben a la 
primera visita, només el 37% continuen en tractament després d’un any i un 27,8% 
després de dos anys. Els pacients que es retenen en tractament són els meus greus 
(HRAR >3, MELD alt, trastorn psiquiàtric comòrbid).  Els factors que tenen un impacte 
sobre les recaigudes en el consum d’alcohol a curt termini són una HRAR >3  i el fet 
d’haver rebut tractament previ pel trastorn d’ús d’alcohol. A llarg termini, la recaiguda 
s’associa amb fer tractament pel trastorn d’ús d’alcohol i per l’hepatopatia a diferent 
centre. La retenció en tractament no té impacte sobre la recaiguda ni sobre la 
mortalitat.  En el quart estudi veiem com el tests regulars d’orina tenen més 
sensibilitat per detectar la recaiguda en el consum d’alcohol, cànnabis i tabac que no 
pas el consum declarat pel pacient. En canvi, el consum declarat és més sensible per 
detectar l’ús de les benzodiazepines i la cocaïna que no pas els test d’orina regular. La 
mortalitat és major entre aquells pacients no adherents que entre els adherents a 
controls d’orina (51,5% vs19,6%). La mortalitat es relaciona amb la baixa adherència, 
HRAR>3 i MELD. L’únic factor predictiu de baixa adherència és haver estat diagnosticat 
d’un trastorn de personalitat. 

Conclusions. Calen tractaments específics per aconseguir millorar la salut i la qualitat 
de vida dels pacients que pateixen simultàniament una malaltia orgànica greu i un 
trastorn per ús d’alcohol. Patir un esdeveniment de salut advers i greu no és condició 
suficient per deixar de consumir alcohol i l’adherència i l’eficàcia dels tractaments 
habituals per l’alcoholisme són baixes en aquesta població.  
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Resumen 

Introducción. Desde la Antigüedad  existen situaciones en las que los individuos ponen 
por delante de su propia vida el uso del alcohol. Esta conducta, en contra del instinto 
de supervivencia, sigue la definición del concepto de adicción del EMCDDA: “Una 
potente y repetitiva motivación por participar en una conducta intencionada, 
adquirida como resultado de la participación en esta conducta, que no tiene un valor 
de supervivencia y con potencial y significativos daños no intencionados”. Un modelo 
biposicosocial de la enfermedad basado en la adicción como una enfermedad del 
cerebro y un fuerte componente humanístico explica como los pacientes con 
alcoholismo y una enfermedad orgánica grave derivada del uso del alcohol se mueven 
dentro de un determinismo débil; es decir, pueden escoger una vida saludable pero 
dentro de una “malla”  que limita las opciones (enfermedad).  De esta manera se 
explicaría porque aún padeciendo enfermedades graves (cáncer, hepatopatías, 
infartos, etc.) no necesariamente abandonan el uso del alcohol.  El paciente con esta 
doble patología se presenta delante del profesional con una doble ambivalencia en 
diferente grado de resolución. Existen herramientas para la detección (cuestionarios, 
biomarcadores, etc.) y de intervención (terapia grupal, entrevista motivacional, terapia 
cognitivo-conductual) del alcoholismo y otras condiciones relacionadas pero están 
limitadas en el contexto clínico del alcoholismo con  patología orgánica derivada. Por 
tanto, hace falta falsear la fantasía moralista, que vendría a decir que padecer es 
suficiente para darse cuenta del problema y resolverlo.  El objetivo de esta tesis es: 1) 
demostrar que las intervenciones actuales para la mejora del alcoholismo con 
enfermedad grave relaciona con el consumo de alcohol están insuficientemente 
implementadas y que se requieren intervenciones más específicas; 2) demostrar que 
padecer una enfermedad grave relacionada con el consumo de alcohol no es condición 
suficiente para resolver el trastorno por uso de alcohol.  

Material y métodos. El primer trabajo presenta los resultados de un estudio 
retrospectivo de supervivientes de un cáncer de vía aérea superior (n=192) en los que 
se evaluó el impacto del consejo breve sobre el consumo de alcohol.  Se define como 
respuesta positiva el evento en el que el consumidor de riesgo antes del diagnóstico 
pasa,  en el momento de la evaluación, a consumidor de bajo riesgo o abstinente o en 
el que el consumidor de bajo riesgo pasa a abstinente.  El segundo trabajo evalúa el 
impacto de la abstinencia del alcohol sobre la supervivencia de los pacientes que 
fueron dados de alta después de una hepatitis aguda relacionada con el consumo de 
alcohol (n=142), así como los factores que predicen la abstinencia.  En el tercer trabajo 
se examina la retención en el tratamiento especializado para alcoholismo en pacientes 
que sobrevivieron a un episodio de hepatitis alcohólica (n=120) y su impacto en las 
recaídas en el consumo de alcohol y en la mortalidad. En el último trabajo se evalúa la 
sensibilidad para detectar consumo de sustancias del test regular de las mismas en 
orina y se compara con la sensibilidad para detectar el consumo de sustancias de la 
declaración por parte del paciente, en un grupo de pacientes en proceso de evaluación 
para posible trasplante hepático por causa relacionada con el consumo de alcohol 
(n=84). También se evalúa el impacto sobre la supervivencia de la adherencia al test 
regular en orina y de los posibles resultados positivos al mismo. Finalmente se 
exploran los factores basales asociados a alta adherencia a los test seriados de orina. 
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Resultados.  El primer estudio destaca que el consejo breve es efectivo en uno de cada 
cuatro pacientes supervivientes a un cáncer de vía aérea superior, aunque se lleva a 
cabo solo en un 42,9% de los pacientes. Responden menos aquellos pacientes que 
eran consumidores de riesgo antes de la intervención y los que eran consumidores de 
cannabis. En el segundo estudio vemos cómo volver a beber tras un episodio de 
hepatitis aguda está relacionado con un incremento de la mortalidad (44% vs 29%) y 
con las descompensaciones hepáticas (26% vs 58%). El árbol de decisiones del modelo 
CART discrimina dos poblaciones: 1) alta probabilidad de abstinencia (>48 años sin 
tratamiento previos); 2) baja probabilidad de abstinencia (≤ 48 años y con 
tratamientos previos por alcoholismo). En el tercer estudio se encuentra que menos 
del 60% de los supervivientes a una hepatitis aguda llegan a la primera visita con el 
psiquiatra, un 37% continúa tras un año y un 27,8% tras dos años. Los que se 
mantienen en tratamiento son los pacientes más graves (MELD alto, comorbilidades 
psiquiátricas, HRAR >3). Los factores que tienen un impacto sobre las recaídas en el 
consumo de alcohol a corto plazo son una HRAR >3 y el hecho de haber recibido 
tratamiento previo por el alcoholismo.  A largo plazo, la recaída se asocia con hacer 
tratamiento para la hepatopatía y el alcoholismo en diferente centro.  La retención en 
el tratamiento no tiene impacto sobre la supervivencia ni las recaídas. En el cuarto 
estudio vemos que el test regular en orina tiene más sensibilidad para detectar 
consumo de alcohol, cannabis y tabaco, en comparación con la declaración del 
paciente, con una situación inversa para el consumo de benzodiacepinas y cocaína. La 
mortalidad es mayor en los pacientes no adherentes que entre los adherentes a los 
test de orina (51,5% vs 19,6%). La mortalidad se relaciona con la baja adherencia, el 
HRAR >3 y un MELD elevado. El único factor predictivo de baja adherencia es tener el 
diagnóstico de trastorno de personalidad.  

Conclusiones. Hacen falta tratamientos específicos para conseguir mejorar la salud y la 
calidad de vida de los pacientes que padecen simultáneamente una enfermedad 
orgánica grave y un trastorno por uso de alcohol. Sufrir un evento de salud adverso y 
grave no es suficiente para dejar de consumir alcohol  y la adherencia y la eficacia de 
los tratamientos habituales para el alcoholismo son bajas en esta población.  
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Abstract 

Introduction. Since ancient times there have been many situations, in which people 
have chosen to put their alcohol intake ahead of their own life. This behaviour is 
contrary to survival and it is linked to the addictions definition by the EMCDDA: “A 
repeated powerful motivation to engage in a purposeful behaviour that has no survival 
value, acquired as a result of engaging in that behaviour, with significant potential for 
unintended harm”. A biopsychosocial model of disease based on addiction as a brain 
disease and strong humanistic compound explains why and how the patients who 
suffers both alcoholism and alcohol-related diseases moves in a soft determinism; 
meaning that they can choose a healthy lifestyle but “wearing a suit of chainmail” 
which restricts the options (disease).  This conception would justify why the patient 
does not stop their intake of alcohol despite severe alcohol-related diseases (cancer, 
liver disease, strokes, etc.). The patient affected by a double disease attends medical 
appointments with a double ambivalence with differencing states of resolution.  There 
are instruments for assessment (scales and surveys, biomarkers, etc.) and for 
intervention (group therapy, motivational interviewing, and cognitive-behaviour 
therapy) of alcoholism, but with several limitations in the context of both alcoholism 
and organic disease.  Therefore, it is strongly required to reject the moralist fantasy 
“suffering is enough to realise that you have a problem and solve it”. The aims of this 
thesis are: 1) to demonstrate that current interventions in patients affected by severe 
alcohol-related consequences are insufficiently implemented and more specific 
interventions are required; 2) to prove that suffering a severe disease is not a serious 
enough condition to solve alcohol use disorder.  

Material and methods. The first article presents the results of a retrospective study of 
upper aerodigestive cancer survivors (n=192) whose impact of brief advice was 
assessed.  Positive response was reduction from high risk to low risk/abstinence or 
from low risk to abstinence. The second article assesses the impact of abstinence to 
alcohol on the survival of patients affected by alcoholic hepatitis and the predictors of 
abstinence in this population (n=142). The third article analyses treatment retention 
for alcoholism in survivors of alcoholic hepatitis, the impact of treatment retention on 
abstinence and mortality (n=120). The last article explores sensitivity of regular urine 
screening  for substances compared to self-reporting in those patients in the 
evaluation process for liver transplantation due to alcohol liver disease (n=84). At the 
same time, it assesses the impact of adherence to regular urine screening tests on the 
survival and the baseline factors associated to high adherence.      

Results.  The first study highlights the effectiveness of brief advice in one out of four 
survivors of upper aerodigestive tract cancer despite being carried out in only 42.9% of 
patients.  Low response is associated to cannabis use and risky alcohol use. The second 
study shows that relapse in alcohol use after alcoholic hepatitis is associated to 
mortality (44% vs 29%) and new episodes of hepatic illness (26% vs 58%). The decision 
tree based on the CART model discriminates between two sub-populations: 1) high 
probability of abstinence (> 48 years old and no previous alcohol use treatment); 2) 
low probability of abstinence (≤ 48 years old and previous alcohol use treatment). The 
third study finds that only 60% of survivors of alcoholic hepatitis attend the first 
appointment, retention after 1 year is 37% and 27.8% after 2 years. Those patients 
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who continue in treatment are the most severe cases (MELD, HRAR >3 or psychiatric 
comorbidities). Short-term alcohol relapse is associated to HRAR >3 and previous 
treatment for alcoholism. Long-term alcohol relapse is associated to alcohol use and 
hepatic treatment in different centres. Retention to treatment has no impact on 
survival or relapse. The fourth study shows that regular urine test sampling is more 
sensitive than self-reporting for alcohol, cannabis and tobacco but not for cocaine or 
benzodiazepines. The mortality is higher in those patients with low adherence to 
regular urine sample testing (51.5% vs 19.6%). Mortality was associated to low 
adherence, high MELD and HRAR>3. The only risk factor for low adherence is suffering 
a personality disorder.  

Conclusions. A specific treatment to improve the health and quality of life for patients 
who suffer from alcohol use disorder and severe medical illness simultaneously is 
lacking.  Severe health outcome is not enough to stop drinking, and the adherence and 
the effectiveness of available treatments are low in this population.  
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Capítol 1 Introducció 
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1. Concepte i diferents models d’addicció 

Addictus era el ciutadà de l’Antiga Roma que perdia la seva llibertat pels seus deutes; 
així, passava a ser esclau del seu creditor[1].  I d’aquesta paraula llatina deriva el 
concepte d’addicció que ha rebut diverses definicions al llarg de la història.  Per definir 
l’addicció cal entendre que és un concepte polifacètic i un constructe socialment 
definit que va més enllà d’una entitat física amb fronteres clares i úniques com seria el 
concepte de dependència. En aquest sentit, la definició que creiem que compleix 
aquests criteris és la que facilita l’European Monitoring Centre for Drug and Drug 
Abuse (EMCDDA): “ Una potent i repetitiva motivació per participar en una conducta 
intencionada, adquirida com a resultat de la participació en aquesta conducta,  que no 
té un valor de supervivència i amb potencial i significatius danys no intencionats “[2]. 
Més enllà que la paraula addicció s’hagi fet servir de forma pejorativa i fins i tot 
estigmatitzant[3], no es pot negar que conceptualment es necessària per entendre una 
part del problema, potser la més greu, que suposa el trastorn per ús de substàncies. 
L’addictus contemporani –l’usuari de la substància- pot arribar a perdre la seva 
llibertat –adquireix una forta i repetitiva motivació tot i el dany no intencionat- en 
favor del seu creditor –la substància-.   

Al llarg de la història hi ha exemples d’esclavatge força evidents. El consum d’alcohol 
en quantitat i freqüència que posava en risc la salut de la tropa i dels comandaments 
ha acompanyat l’exèrcit des de l’època antiga; nogensmenys, l’exèrcit tsarista tenia 
instaurada la charka des del segle XVIII –una ració diària de vodka que podia arribar al 
mig litre- o l’exèrcit francès va atribuir la victòria a la primera guerra mundial a la 
cultura vinícola del seu país front la dèbil cervesa alemanya. Així els soldats gals rebien 
un litre de vi al dia per persona, el que consideraven “dosi màxima innòcua” segons 
l’Acadèmia Nacional de Medicina de França[1], i gairebé triplicant el consum que ara 
es considera de risc per la salut[4]. Aquesta cultura marcial de l’alcohol es va mantenir 
al llarg del segle XX i durant el III Reich  -un règim autoritari i basat en la por- i davant el 
desastre que suposava per l’exèrcit nazi  el problema de l’alcoholisme es van prendre 
mesures extremes per aquell temps.  Adolf Hitler va emetre l’orde per la que qualsevol 
delicte sota els efectes de l’alcohol d’un membre de la Wehrmacht havia de ser 
fortament castigat, sense descartar la pena de mort. Tot i així, l’alcoholisme persistia 
desafiant al Führer i només durant els anys 1944  i 1945 es van comptabilitzar 44.420 
casos d’alcoholisme. A la primera guerra de Txetxènia (1994-1996) l’exèrcit rus va 
vendre un vehicle blindat al líder del bàndol rival Imrán Ahhayev pel preu de dues 
caixes de vodka i una setmana de treva per fer-ne ús. Després de la treva l’exercit post-
soviètic va rebre els trets des del vehicle que havien intercanviat per alcohol[1]. Aquest 
son només dos casos de situacions extremes on es posa la vida de forma evident en 
risc per tal de poder consumir alcohol o una altra substància. I d’alguna manera 
demostra que la por a les conseqüències del consum d’alcohol no es suficient per 
deixar de beure. De fet, com deixa clar Lukasz Kamienski al seu llibre “Les Drogues a la 
Guerra: una història global”, el consum d’alcohol i altres substàncies psicoactives 
serveix precisament per enfrontar la por i, sobretot, la por a tenir por[1].   

Considerar el concepte d’addicció com quelcom polifacètic no és incompatible amb 
l’evidència científica i, de fet, recull els avenços en les diverses disciplines que treballen 
en comprendre millor el consum repetitiu d’una substància tot i les conseqüències que 
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se’n deriven.  Citant novament al EMCDDA[2] podríem parlar de models individuals i 
models poblacionals de l’addicció.  En el nivell poblacional se situarien les teories 
econòmiques, de xarxa social, comunicació i màrqueting i de sistemes organitzatius. En 
canvi els models individuals inclourien teories biològiques, de procés de canvi, 
integratives, orientades a un objectiu, de processament automàtic i d’elecció reflexiva. 
Totes elles proposen un model d’intervenció diferent i pateixen limitacions.  Aquesta 
introducció no pretén explicar de forma detallada totes elles però sí que delimita el 
camp de joc en el que els estudis d’aquesta tesi se situen.  

El conjunt de models que discutirem durant tot el treball inclou algun dels models 
individuals que encaixen millor en l’assistència sanitària actual i que més bona acollida 
han tingut en el nostre entorn, bàsicament son les  teories biològiques[5], de procés de 
canvi[6] i integratives -sobretot les teories de l’autodeterminació[7,8] que cedeix un 
substrat teòric vàlid per l’Entrevista Motivacional (EM)[9,10].  En d’altres paraules 
intenta incloure el model biomèdic en un context més ampli que és el 
biopsicosocial[11].  

a. Brain Disease Model of Addiction (BDMA) 
En primer lloc volem destacar el model biomèdic o més conegut pel seu nom en anglès 
Brain Disease Model of Addiction (BDMA)[5]. Situa l’inici de l’addicció en una 
experimentació amb la substància, en aquest cas l’alcohol,  que aporta un reforç 
positiu. Posteriorment apareixeria el “craving” o desig incontrolable de consumir 
l’alcohol com a fenomen de saliència de l’incentiu.  El constructe de la saliència 
d’incentiu es defineix com el procés psicològic que transforma la percepció de l’estímul 
i el fa atractiu[12].  Un procés de deteriorament cognitiu associat a funcions executives 
(memòria de treball, planificació, raonament, flexibilitat, inhibició, presa de decisions, 
etc.) per exposició continuada a l’alcohol esdevindria en l’element cabdal que 
impediria l’autoregulació davant de la saliència. Tot plegat implicaria un conjunt de 
circuits neuronals que participarien de l’addicció a través d’estructures subcorticals 
(amígdala basolateral, hipocamp, hipotàlam, nucli accumbens, habenula, àrea 
tegmental ventral) i corticals prefrontals (orbito-frontal, cingulat anterior).  Aquest 
mateix circuit tindria una funció evolutiva de supervivència a través del que es 
transmetria el plaer sexual, l’alimentari i d’altres tipus. Tot i que no hi ha un únic 
neurotransmissor, els endocannabinoides, el sistema opioide endogen, el 
glutamatèrgic i el dopaminèrgic juguen un paper fonamental en aquest circuit de 
recompensa que es veuria alterat en l’alcoholisme.  Per una altra banda,  variacions 
genètiques del circuit explicaria la predisposició d’alguns individus a patir addiccions.  
Es calcula que el pes de l’herència genètica en la patologia addictiva se situa entre el 
30 i el 50%.  La càrrega genètica  influiria  a patir simptomatologia que predisposa a 
l’addicció (problemes afectius, ansiosos, impulsivitat)[2,5]. Una  revisió de Volkow et al 
(2016) proposa tres estadis de la malaltia addictiva: 1) afartament i intoxicació 
(sentiment d’eufòria, benestar, fugida de la disfòria); 2) abstinència i afecte negatiu 
(sentiments de pèrdua d’energia, reducció d’excitació, depressió, ansietat i inquietud); 
3) preocupació i anticipació (cerca de substància, desig, obsessió i planificació per 
aconseguir-la).  En paral·lel, es passaria d’una acció voluntària on és pot mantenir 
l’abstinència i limitar el consum a una acció impulsiva amb consum compulsiu i 
recaigudes. Entre ambdues fases hi hauria un estat de transició en el que de tant en 
tant s’empraria la substància més del desitjat, seria dificultós aturar el consum i en 
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ocasions es faria sense pretendre-ho[5,13].  Caldria matisar aquesta proposta, ja que la 
primera fase (afartament/intoxicació) no necessàriament és una etapa mòrbida en si 
mateixa. En aquest punt és on pot sorgir la crítica al model, l’evidència de que sigui 
una fase asimptomàtica de la malaltia és, com a mínim, difícil de justificar amb el 
coneixement  actual on no existeixen estudis longitudinals[14].   

El BMDA ha estat promogut especialment pel National Institute on Drug Abuse (NIDA) 
des de fa un poc més d’una dècada[15]. Tot i les crítiques que en resulten ha fet 
evolucionar l’atenció a les addiccions des d’un paradigma moralitzador a un paradigma 
sanitari que dignifica el ciutadà i, ben entès, disminueix l’estigma. Per posar alguns 
exemples, implica que als EUA les asseguradores mèdiques cobreixin el cost associat al 
tractament de les addiccions (Paul Wellstone and Pete Domenici Health Parity and 
Addiction Equity Act) o que la recerca hagi evolucionat aportant tractaments 
eficaços[16] com els tractaments substitutius (metadona, buprenorfina/naloxona)[17] , 
els que disminueixen la intensitat del desig incontrolat de consumir alcohol 
(naltrexona, nalmefè, acamprosat, topiramat, gabapentina, baclofè)[18,19] o tabac 
(vareniciclina, bupropion) [20,21] i obrint prometedores línies de recerca (estimulació 
magnètica transcraneal[22], biofeedback[23]). Per una altra banda, el model biomèdic 
portat a l’extrem  podria resultar determinista fent pensar que tots els fenòmens de 
l’univers depenen tan estretament dels que els precedeixen que per a cada moment 
només hi ha un resultat possible. En canvi, un model moralitzador posaria l’èmfasi en 
el lliure albir en tant que atribueix al subjecte el poder de la voluntat per decidir en 
absoluta llibertat. Com veurem més endavant, les teories integratives harmonitzen la 
limitació del lliure albir sense arribar al determinisme fort; es tractaria més aviat d’un 
determinisme dèbil o compatibilisme[24,25] on hi ha espai per l’atzar i la presa de 
decisions tot i que hi ha una mena de “cota de malla jeràrquica” que delimita la 
voluntat.  De fet,  Nora Volkow, una de les principals valedores del BDMA, admet que 
només una petita part dels problemes relacionats amb substàncies, la més greu 
(l’addicció pròpiament)  s’explicaria per aquest model i que altres factors explicarien 
perquè només el 10% del consumidors esdevenen subjectes de l’addicció (història 
familiar, exposició precoç a la substància, exposició a ambients d’alt risc, certes 
malalties mentals com el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, els trastorns 
afectius, ansiosos i psicòtics)[5].  

Parlar d’addicció, va més enllà de trastorn per ús de substàncies.  En aquest mateix 
sentit resulta molt útil llegir com Berghmans et al (2009) responen als tres principals 
dubtes ètics del model biomèdic: 1) la individualització que exclou factors culturals, 
econòmics i socials (reduccionisme biològic); 2) l’increment de l’estigmatització i la 
discriminació; 3) la restricció injustificada de l’autonomia i de la responsabilitat de la 
persona que pateix l’addicció.   

El primer punt deixa de ser una preocupació en el moment que se situa el model 
biomèdic dins d’un model biopsicosocial - que és el que es fa majoritàriament en la 
comunitat científica-[26]. D’aquesta manera, “l’addicció no és només una malaltia del 
cervell sinó que el context social en el que ha estat desenvolupada i expressada és 
críticament important”[27].  Com en d’altres malalties del cervell (esquizofrènia, 
demència, ictus, etc.) el component cerebral ha de ser atès juntament amb el 
component social.  
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El segon argument, l’estigmatització i la discriminació del pacient amb una addicció o 
de la persona genèticament predisposada a ser-ho, es basa en que al considerar 
l’addicció una malaltia cerebral crònica es pot entendre com un canvi irreversible o 
incurable[26]. Això es basaria en un fals determinisme en el que estar en risc de 
desenvolupar una malaltia és sinònim de patir-la en un futur.  Però com hem vist abans 
l’evidència va en sentit contrari. Considerar l’alcoholisme una malaltia permet accedir 
a tractaments finançats i, va en contra del moralisme que situa a la persona que el 
pateix com a dèbil, culpable o que hauria d’estar avergonyit. Aquesta 
desestigmatització a través del model biopsicosocial pot facilitar l’accés al tractament, 
la priorització de tractaments menys punitius i més basats en l’atenció centrada en el 
pacient, facilitar la participació de les persones que pateixen alcoholisme en la societat 
de forma igualitària i completa, i disminuir l’aïllament social[26].  

Finalment, el tercer argument –la potencial pèrdua d’autonomia i de responsabilitat-  
no es basa en dades objectives ni en l’experiència prèvia en el model d’atenció a 
pacients amb malalties cerebrals. El model biopsicosocial no té perquè disminuir la 
responsabilitat del pacient ja que tenir una malaltia no necessàriament disminueix la 
capacitat de prendre decisions de forma responsable (esquizofrènia, alteracions 
neurològiques, etc.)[28,29]. El risc que la societat assumeixi que les mesures 
coercitives de tractaments eficaços per l’alcoholisme poden ser una alternativa dins 
del model biomèdic existeix però també és veritat que en el model moralista 
tradicional ja estava present[26] (per exemple, les mesures penals alternatives o els 
tractaments aversius). Però també s’ha de considerar que les societats occidentals 
cada vegada valoren més la llibertat i l’autonomia, sobretot en l’àmbit de l’atenció 
sanitària on el model tendeix a “despaternalitzar-se”. La nostra societat podria tolerar 
un paternalisme dèbil en casos d’alcoholisme sever o amb comorbiditats importants 
que alteren la capacitat de decisió però no un paternalisme dur on es perdi totalment 
l’autonomia. La consideració de l’alcoholisme com una malaltia pot posar sobre la 
taula de debat de la bioètica el paper de les mesures coercitives o punitives actuals 
com s’està fent en salut mental en general[30–32]. De fet, aquest debat ens dona 
pistes de com millorar l’atenció del pacient en el cas de la psiquiatria en general (evitar 
videovigilància, prioritzar l’ús de “soft room”,etc.)[33], i per tant, seria d’utilitat en el 
cas de l’alcoholisme en particular.  

b. Model transteòric del canvi 
El segon model que volem descriure amb més de detall és el de procés de canvi o com 
és més conegut, el model transteòric del canvi[6]. Aquest model defensa que la 
presentació inicial de l’addicció, el desenvolupament de la mateixa i els intents de 
recuperació i èxit (o fracàs) dels mateixos involucra diferents processos que poden ser 
delimitats i influenciats per diferents intervencions[2].  Té a favor que hi ha una gran 
evidència de l’efectivitat de processos cognitius i emocionals (per exemple la 
dissonància cognitiva[34,35]) en canviar actituds i comportaments i que diferents 
factors poden predir cada etapa . També té limitacions, com certa arbitrarietat i 
simplificació de les diferents etapes, l’elevada fluïdesa entre etapes i l’impacte que les 
intervencions poden tenir sobre diferents etapes alhora.  Aquest model inclou diversos 
tipus d’intervenció terapèutica: el mateix model transteòric del canvi, la prevenció de 
recaigudes i la teràpia d’acceptació i compromís[2].  Aquest model es desenvolupa més 
profundament en la secció “Les dues rodes de canvi i l’ambivalència” de la introducció. 
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c. Model de l’autodeterminació 
Per últim, entre els models individuals de tall integratiu destaquen les teories 
d’autoregulació. Les teories integratives postulen que l’addicció involucra una 
combinació de mecanismes en la que factors ambientals i interns tant d’estat com de 
tret interaccionen per generar motivacions conscients i inconscients basades en la 
cerca del plaer i l’evitació del malestar.  En el cas de les teories d’autoregulació, aniria 
més enllà, i involucraria un fracàs de les estratègies individuals, de les habilitats i de la 
capacitat  d’autocontrol per contrarestar l’impuls immediat i el desig que existeix en la 
conducta addictiva [2].  Per tant, l’alteració biològica de l’addicció estaria situada en 
les estructures cerebrals que controlen la motivació. No es tractaria tant d’una malaltia 
relacionada amb els circuits de la recompensa com amb els circuits que estan implicats 
en la capacitat de triar davant de diverses recompenses possibles[36]. Segons la teoria 
de l’autodeterminació, aquesta fenomenologia es basa en 5 principis: 1) hi ha una 
motivació intrínseca rellevant en la que els comportaments són en ells mateixos una 
recompensa i les persones obtenen satisfacció de la competència i de l’autonomia en 
aquesta activitat; 2) la motivació extrínseca es pot  convertir en intrínseca i això es pot 
promoure o evitar; 3) hi ha tres valors rellevants: l’autonomia, la recompensa i 
l’experiència d’ansietat sobre l’adquisició de la competència; 4) el benestar depèn de 
l’autonomia, del valor relacional i de la competència; 5) hi ha objectius extrínsecs 
(aparença, popularitat, èxit, etc.) i intrínsecs (comunitat, relacions properes, 
creixement personal, etc.); la cerca dels segons es considera que pot portar al 
benestar.  L’experiència individual busca els suport en tres condicions com son 
l’autonomia, la competència i la relació; totes tres fomenten la volició, la motivació i el 
compromís amb les activitats incloent la persistència, la creativitat i el compliment 
(http://selfdeterminationtheory.org/theory/).    Traslladat a l’addicció, el treball 
personal que implica la resolució del trastorn s’hauria de convertir en una motivació 
autònoma que garantís els principis d’autonomia, competència i valor relacional, i al 
mateix temps estimulés la curiositat sobre els hàbits de vida saludable. Per una altra 
banda, emergeix una neurociència de la motivació que ajuda a entendre la teoria de 
l’autodeterminació.  Comença als anys cinquanta amb estudis de primats que jugaven 
amb trencaclosques en absència de recompensa externa, fet que s’interpretà com una 
exploració espontània i un comportament de joc que desafiava les teories 
conductivistes. Als any noranta es proposa la existència d’un sistema de cerca 
(curiositat) en el cervell dels mamífers. La curiositat (motivació intrínseca) seria un 
tipus d’aproximació als nous estímuls que no intenta evitar l’ansietat (estímul massa 
nou), l’avorriment (estímul massa poc nou) ni aconseguir la recompensa sinó mantenir 
un sentiment positiu d’excitació i interès que predomina sobre l’ansietat i l’avorriment.  
Aquesta curiositat seria reforçada pels feedback positiu i minada per dates límit, 
feedback negatiu i altres imposicions externes.  La curiositat portaria l’individu a 
aprendre en noves àrees que fan que desenvolupi una identitat personal que li dona 
un sentit propi d’autenticitat, sentit i propòsit. Aquest sistema de cerca actuaria com 
un sistema homeostàtic en desequilibri, seria responsable de mantenir l’apetència per 
l’aprenentatge i mantindria el compromís amb un estat d’exploració de l’entorn per 
part dels mamífers. Les estructures cerebrals que impliquen aquest circuit son l’àrea 
tegmental ventral, el nucli accumbens i el còrtex prefrontal ventromedial sent la 
dopamina un dels neurotransmissors més implicats[37]. Curiosament aquestes àrees 
també estan implicades en el circuit de recompensa i formen part del BDMA. Per tant, 
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la motivació intrínseca, la cerca de recompensa i l’addicció compartirien circuits 
neuronals, sent un punt de partida per poder entendre com els tres fenòmens es 
relacionen.  

El que resulta interessant d’aquesta teoria es que aporta una base teòrica de base 
racional-deductiva a una pràctica intuïtiva però basada en la evidència com és 
l’Entrevista Motivacional (EM).  En paraules dels mateixos creadors de l’EM, “pot 
donar base racional a allò que ha demostrat ser eficaç en més de dos-cents assajos 
clínics aleatoritzats”[9,10].  Els tres valors bàsics de la teoria de l’autodeterminació 
(l’autonomia, la necessitat de relació i la competència) són directament abordats per 
l’EM. Des del model l’autodeterminisme s’ha trobat evidència de que potenciar la 
motivació intrínseca ajuda a consolidar canvis d’estils de vida a llarg termini que 
difícilment es podrien aconseguir amb incentius externs en camps tant diversos com 
els canvis d’hàbits després d’un esdeveniment cardíac o l’exercici físic[38–40]. L’EM 
pot ser la tècnica que doni  espai a exercitar aquests dos valors i aprofundir en la 
motivació autònoma, al mateix temps respecta l’individu i implícitament confia en la 
volició per induir l’autoregulació.  Els mecanismes lingüístics de l’EM (discurs de canvi) 
poden estar vinculats a un desenvolupament general de la volició i l’autoregulació a 
través del llenguatge[10].  Consistentment amb la teoria de l’autodeterminació, el 
component relacional i donar suport a l’autonomia és bàsic en l’EM[41].  

 

d. Altres conceptes relacionats amb el patró de consum d’alcohol 
Per concloure aquest apartat volem revisar els conceptes que afecten els usuaris  de 
substàncies i que no  son pròpiament l’addicció.  Calen definicions clares per entendre 
la complexitat i diversitat del problema. El consum de risc d’alcohol –un concepte més 
aviat longitudinal- es defineix com “un patró de consum d’alcohol que incrementa el 
risc de conseqüències nocives. Es pot limitar a les conseqüències físiques i mentals, 
però també es pot incloure conseqüències socials. En contrast amb el consum 
perjudicial, el consum de risc es refereix a un patró d’ús que té un significat de salut 
pública tot i l’absència de trastorn actual a nivell individual“[42]. Ve traduït de forma 
operativa en més de quatre unitats de begudes estàndard (deu grams d’alcohol per 
unitat) al dia en el cas dels homes i més de dues unitats de beguda estàndard al dia en 
les dones[43,44].  El trastorn per ús de substàncies (WHO) es defineix com “un trastorn 
conductual i mental degut a l’ús de substàncies psicoactives, compren una amplia 
varietat de trastorns de diferent severitat i forma clínica, tots tenen en comú l’ús d’una 
o més substàncies psicoactives, que poden ser medicaments prescrits o no”[42]. Des 
del DSM 5 aquesta definició és un xic més concreta i inclou els trastorns que abans 
(DSM IV i CIE10) es classificaven com abús/consum perjudicial i dependència, a la 
vegada divideix el trastorn per ús en lleu, moderat i greu.  Alguns casos de trastorn per 
ús moderat i tots els de trastorn per ús greu encaixarien en la antiga classificació de 
trastorn per dependència[45]. El concepte de consum perjudicial indica “un patró de 
consum d’una substància psicoactiva que causa dany a la salut físic o mental”[42]. 
Seria, per tant, un concepte més aviat d’aplicació transversal.  Amb alguns matisos, el 
terme abús es refereix a “un patró d’ús mal-adaptatiu indicat per un ús continuat tot i 
el coneixement de patir un persistent i recurrent problema social, ocupacional, 
psicològic o físic  que és causat o exacerbat per l’ús o l’ús recurrent en el que és 
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físicament perillós“[42]. Finalment, la dependència és “un conjunt de símptomes 
cognitius, conductuals i fisiològics que indiquen que la persona té una alteració per a 
controlar l’ús de la substància psicoactiva i continua fent-la servir tot i les 
conseqüències adverses”[42]. En aquest sentit s’aproximaria a la definició d’addicció 
de la BDMA, tot i que, com he vist, hi ha definicions més àmplies  de l’addicció.   

 

Figura 1.  Evolució del trastorn per ús de substàncies des de la perspectiva de salud pública a la 
malaltia establerta. * TUS= Trastorn per ús de substàncies; IBs= Intervencions breus.  

  



23 | P à g i n a  
 

2. La gravetat del problema: comorbiditats orgàniques i psiquiàtriques 

de l’alcoholisme 

La Organització Mundial de la Salut ha relacionat el consum d’alcohol com a factor de 
risc per més de dos-centes condicions mèdiques 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/). Suposa un 5,9% de la 
mortalitat a tot el món i un 5,1% de la càrrega de morbiditat. Uns 3,3 milions de 
persones moren cada any al món  com a conseqüència del consum d’alcohol; i  ho fan 
sobretot per malaltia cardiovascular (33,4%),  lesions no intencionades (17,1%),  
malalties gastrointestinals (16,2%) i càncers (12,5%). L’alcohol és un factor de risc per 
càncer de via àrea superior, esòfag, mama, fetge, colorectal, estómac i pàncrees[46]. 
Fins el 25% de la càrrega de malaltia del càncer és atribuïble a l’alcohol. La fracció 
atribuïble a l’alcohol de la cirrosis hepàtica és del 50% i pel càncer de via àrea superior 
està entre el 22 i el 30%[47]. La regió europea és la més afectada a tot el món per 
aquesta causa de la malaltia[47].  

A més s’ha pogut establir una relació dosi-depenent per les següents condicions 
mèdiques: tuberculosi, càncer de via aèria superior, càncer d’esòfag, càncer de còlon i 
recte, epilèpsia, càncer de fetge, càncer de mama, diabetis mellitus, trastorn per ús 
d’alcohol, depressió unipolar, malaltia cardíaca hipertensiva, malaltia coronaria, AVC, 
arítmies i altres trastorns de conducció cardíaca, pneumònies, cirrosi, part preterme i 
síndrome alcohòlica fetal[48]. La taula 1 mostra els principals danys sobre la salut 
associats al consum d’alcohol[4].  

El 64,4% de la població espanyola consumeix alcohol, d’aquests un 9,3% ho fan a 
diari[49].  Entre un 15% i un 25% de la població europea presenta un consum de risc 
d’alcohol[50], tant en població general com en atenció primària[51,52].  Aquesta 
prevalença pot augmentar fins el 40%  del pacients atesos a urgències o fins el 50% en 
traumatologia[53]. 

En resum, un de cada quatre ciutadans europeus tenen moltes possibilitats de patir 
malalties relacionades amb l’alcohol.  I no sembla que la situació hagi de millorar en els 
propers anys.   Les dades més recents, tot i que són americanes, indiquen que el 
consum d’alcohol, el consum de risc d’alcohol i el trastorn per ús d’alcohol han 
augmentat en els darrers 10 anys en un 11,2%, un 29,9%, i un 35,7% 
respectivament[54]. Això indica que cada vegada més ciutadans es veuen exposats a 
les conseqüències físiques, mentals i socials del consum d’alcohol.   
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Dimensió Trastorn 

Neuropsiquiàtric Alteracions de la son, depressió, suïcidi, trastorn per ús 
d’alcohol, neuropatia perifèrica, deteriorament cognitiu i 
demència 

Gastrointestinal i 
endocrí 

Malaltia hepàtica associada al consum d’alcohol: 
hepatitis, esteatosis i cirrosis.  
Diabetis Mellitus  
Pancreatitis crònica i aguda 

Neoplàsies Fetge, mama, laringe, boca, esòfag, estómac, colorectal 

Cardiovascular AVC, hipertensió, arítmies, malaltia coronaria, 
miocardiopaties 

Lesions intencionades i 
no intencionades 

Violència, accidents de trànsit, laborals i domèstics.  

Altres danys orgànics Disminució de la immunitat. Infeccions (tuberculosis, VIH, 
MTS). Disminució de la fertilitat. Osteoporosis i fractures 
òssies.  Síndrome alcohòlica fetal i altres complicacions 
durant l’embaràs 

Social Disminució del rendiment laboral, absentisme i pèrdues 
de feina. Problemes familiars.  

Taula 1. Danys associats al consum d’alcohol. Adaptat i actualitzar a partir  de Anderson P, 
Gual A, Colom J (2005). Alcohol i atenció primari de salut: guia clínica per a la identificació i les 
intervencions breus. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Barcelona.  

* AVC: Accident Cerebrovascular; VIH: Virus Immunodeficiència Humana; MTS: Malalties de 
Transmissió Sexual.  

De fet, en els casos més extrems (la punta de la piràmide: figura 1, pacient amb 
addicció) les comorbiditats son presents en tres quartes parts dels pacients en forma 
moderada o greu. Un 47,7% pateixen ansietat, un 43,3% depressió, un 38,4% 
problemes hepàtics i un 32,2% problemes gastrointestinals. Més d’un terç del les 
persones amb alcoholisme pateixen trastorns somàtics i psíquics alhora.    
Conseqüentment apareix pèrdua de productivitat laboral, increment 
d’hospitalitzacions i rehabilitacions.  L’existència d’aquestes comorbiditats té un 
impacte sobre la qualitat de vida[55]. 

No cal perdre de vista que el consum d’alcohol té un impacte rellevant sobre la 
despesa sanitària.  De fet, un estudi dut a terme recentment al nostre país amb més de 
600.000 usuaris mostra que la despesa sanitària es relaciona positivament de forma 
dosi-depenent.  Per increments del consum d’alcohol de 40 grams/dia- l’equivalent a 4 
copes de vi de 100mL-  suposa un augment del 4-4,3% de la despesa sanitària[56].  
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Des d’una perspectiva més global, l’alcohol pot costar a cada ciutadà europeu fins a 

1.500€/anuals [57].  Val a dir que el tractament de l’alcoholisme repercuteix en una 

disminució de l’ús de recursos sanitaris i que el ràtio benefici-cost és favorable tant per 

les psicoteràpies com per les farmacoteràpies, sent la intervenció breu la que millor 

perfil té[58]. 

A continuació revisem les dues patologies que s’inclouen en aquesta tesi doctoral i les 
raons que justifiquen la seva presència.  En primer lloc, el càncer de via àrea superior 
està entre els deu càncers més freqüents[59], i prop d’un milió de persones són 
diagnosticades cada any[60].  Entre els 60 i el 85% dels casos s’expliquen per la 
combinació d’alcohol i tabac[61]. Les persones amb alcoholisme tenen fins deu 
vegades més possibilitats de patir aquest càncer que la població general[62].  El 
pronòstic dels pacients amb un consum d’alcohol és pitjor, sobretot si no aturen el 
consum, a causa de l’increment del risc de complicacions quirúrgiques, recurrències, 
desenvolupament de segons càncers primaris, estades a cures intensives més 
perllongades, increment de la mortalitat post-quirúrgica i disminució de la 
supervivència en general[63–66].  Fins uns 57% dels pacients no interrompen el 
consum d’alcohol després del diagnòstic[66].  Tot i que es tracta d’una població on la 
relació entre alcohol i malaltia és evident, l’impacte del consum és important i els 
resultats són pobres, no existeix massa evidència sobre intervencions efectives com la 
intervenció breu. 

En segon lloc, ens ocuparem de la malaltia hepàtica relacionada amb l’alcohol.  En 
aquest conjunt de malalties s’inclou un ampli espectre de manifestacions com 
l’esteatosi hepàtica (forma més inicial), la cirrosi, l’hepatitis i l’hepatocarcinoma[67].  
Fins el 50% de les cirrosis s’explicarien pel consum d’alcohol, estiguin associades o no a 
d’altres causes  com el virus de l’hepatitis C, i fins el 20% dels pacients amb 
alcoholisme presentarien alguna forma d’hepatopatia greu, fins el 90% si incloem 
l’esteatosi hepàtica[68].   La forma més greu és l’hepatitis aguda -sobre una cirrosis ja 
existent o no- ja que té una mortalitat del 40% a curt termini[69].  Tot i la importància 
del problema, tant per prevalença com per gravetat, existeix escassa evidència sobre 
els tractaments efectius en aquests pacients[68]. 
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3. Les dues rodes de canvi i l’ambivalència 

El concepte de l’ambivalència és, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 
(DIEC),  “l’existència simultània de dos valors diferents, de dues significacions 
oposades, d’emocions o sentiments contradictoris”[70].  La definició original  d’Eugen 
Bleuler[71] apareix  l’any 1904 a partir del prefix ambho (ambdos) i valentia (fortalesa); 
és, per tant, més etimològica que descriptiva, a diferència de l’aportada pel DIEC.  Més 
endavant (1911),  Bleuler defineix aquestes “forces psíquiques contràries” com un fet  
en tres formes: 1) determinada per l’afecte (sentiments positius i negatius són 
combinats); 2) determinada per la voluntat (ambitendència, vol una cosa que al mateix 
temps no vol); 3) intel·lectual (dos significats contraris per una mateixa paraula).  No hi 
ha una separació clara entre totes tres i, de fet, voluntat, raó i sentiments es barregen 
davant de l’objecte concret[71].  

Probablement el concepte d’ambivalència és la pedra angular sobre la que gira el 
tractament de les addiccions des d’una perspectiva humanista  centrada en la persona. 
El tractament centrat en la persona[72] -i més concretament l’entrevista motivacional-, 
que més endavant desenvoluparem amb més detall,  és el paradigma actual d’atenció 
als ciutadans amb alcoholisme i el que més evidència científica ha acumulat en els 
darrers trenta anys[73]. La seva missió principal és la resolució de l’ambivalència. En 
l’alcoholisme aquesta ambivalència enfronta el reforç positiu més immediat i la 
conseqüència negativa diferida.  En paraules de Eysenck (1976)[74], es tracta de la 
paradoxa neuròtica. No hi ha resolució de la l’ambivalència amb confrontació; fins i 
tot, l’evidència ens diu que com més es confronta el pacient més beu passat un 
any[75].  La confrontació situa al pacient en una posició de contra-argumentació i 
reafirma la necessitat de continuar amb la conducta problemàtica en relació a 
l’alcohol; acaba per defensar el status quo.  La manera més innòcua d’afrontar 
l’ambivalència en l’àmbit terapèutic és evitar la confrontació externa d’arguments i 
cercar la discrepància del propi subjecte sotmès a l’ambivalència.  Això és 
especialment vàlid en aquelles persones que encara no estan convençudes de la 
necessitat del canvi[41]. 

El model transteòric del canvi[6] proposa diferent abordatge de l’alcoholisme en funció 
de l’estat del pacient respecte a la seva ambivalència. Situa cinc estadis: 
precontemplació, contemplació, preparació pel canvi, canvi i manteniment. A més 
reconeix la possibilitat de la recaiguda i, llavors, la necessitat de reiniciar el procés. 
D’aquesta manera situa els diferents estadis del canvi en una cercle o “roda”.  Tant el 
model transteòric del canvi com l’entrevista motivacional son aplicables a gairebé 
qualsevol canvi de conducta en relació amb la salut i que implica una ambivalència[76].  
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Figura 2. La Roda del Canvi. Adaptació de Proschaska i DiClemente. 

 

És quelcom freqüent que el primer contacte del pacient que pateix alocholisme amb el 
sistema sanitari sigui a través de la patologia mèdica associada al consum d’alcohol. De 
fet, un 15% dels pacients que busquem tractament per l’alcoholisme ho fa 
principalment per raó de salut[77]. Al nostre entorn la principal causa de consulta al 
programa d’interconsulta i psiquiatria d’enllaç és el trastorn per ús d’alcohol (17,6%) 
amb una mitjana de 172,6 consultes úniques per any[78].  

No és gens menyspreable la limitació d’accés al tractament que pateixen les persones 
amb alcoholisme ja que menys del 10% reben tractament, i es tracta del trastorn 
mental amb pitjor ràtio d’accés[79]. Per tant, ens trobem amb un pacient que ha 
demanat tractament pel seu problema orgànic (fase d’acció respecte la malaltia 
mèdica) però que no necessàriament ha fet el procés d’arribar a aquesta fase respecte 
a l’alcoholisme.  Apareixen dues rodes del canvi que van en paral·lel, a diferent ritme, 
tot i presentar interseccions.  L’assumpció automàtica per part del professional sanitari 
que una i altra roda del canvi tendeixen a anar al mateix ritme, és a dir, que conèixer 
que tens un problema de salut físic o psíquic que  té relació amb l’alcohol  i voler 
resoldre’l és condició suficient per canviar, resulta un anàlisi de la situació poc acurat  
en relació amb l’evidència del model biopsicosocial tant en la vessant biomèdica 
(veure més a dalt el Brain Disease Model of Addiction -alteracions del sistema de 
recompensa) com la psicosocial (entrevista motivacional, autocontrol i 
autodeterminació, ambivalència i  estadis del canvi).   
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4. La falsació de la fantasia moralista  

Considerar que el coneixement de que es pateixen les conseqüències del consum 
problemàtic d’alcohol és causa necessària i suficient per resoldre l’ambivalència és el 
que podríem anomenar fantasia moralista.  Admetre-ho equivaldria a estigmatitzar i 
discriminar ja que situa al pacient com únic responsable, exclou factors externs que 
tenen una clara influència sobre el comportament dels individus en una societat 
dominada pel consum d’alcohol (publicitat directa i indirecta, baixa percepció social de 
risc, baixos preus i elevada accessibilitat)[80,81] i interns (BDMA)[13].  

D’aquesta manera el pacients són els únics responsables, i  llavors la vergonya, la culpa 
i la debilitat són també els únics arguments dels que disposa i això dificulta l’accés al 
tractament[82] en una patologia en la que ja és difícil rebre l’atenció adient[79].  Citem 
al professor de ciència política Lukasz Kamiénski quan diu“ [...] les drogues -de les que 
la promesa de la llibertat és només aparent-[...”] (p.458, Les Drogues en la Guerra)[1]. 
En conseqüència, quan es tracta d’una promesa rep l’aprovació social – per exemple la 
cultura de l’Europa occidental respecte al vi-[83], i en canvi, quan la promesa 
s’incompleix (addicció) l’estigma cau sobre l’individu de forma inexorable[84,85]. 
Entendre que en el  pacient alcohòlic amb patologia mèdica estem davant d’una 
situació compatible amb el determinisme dèbil[24,25] i lligar aquesta categoria 
filosòfica amb els fets tant psicosocials com biomèdics explicats (i demostrats amb 
evidència)  amb detall al primer punt de la nostra introducció és fonamental per posar 
en dubte la fantasia moralista.  

En aquesta mateixa línia, el psicòleg americà Richard Lazarus proposa que hi ha dues 
estratègies per afrontar l’estrès: una resposta centrada en el problema, és a dir, reduir 
o eliminar la font d’estrès o, una resposta centrada en la emoció, és a dir tractar de 
modificar les reaccions front la font d’estrès, per tal de alleujar les emocions i millorar 
l’estrès[1,86]. Entenent la malaltia mèdica com una font d’estrès important[87–89] 
ambdues respostes poden ser acceptables des d’un punt de vista d’aprenentatge: bé el 
pacient deixa de beure i provoca una resposta centrada en el problema, bé encara beu 
més i provoca una resposta centrada en alleujar l’emoció. Evidentment, aquestes dues 
respostes davant del malestar condueixen a trajectes de salut diferents. Kamiénski cita 
al filòsof polonès Stanislaw Igancy Witkiewicz quan es refereix al consum de 
substàncies com “consol enganyós”.   O també cita a Reino Naavasalo, oficial mèdic de 
l’exèrcit finlandès en la Guerra d’Hivern contra la Unió Soviètica (1939-1940) “ quan un 
soldat malferit està permanentment alegre gràcies a la morfina no té por a la mort“. 
Com veiem, les drogues, incloent l’alcohol, juguen un paper en l’imaginari col·lectiu de 
maneig de malestar sigui per dolor físic o emocional. Per tant, no és d’estranyar que 
els nostre pacients amb un malestar físic rellevant (càncer de laringe, hepatitis 
alcohòlica, cirrosi, etc.) recorrin a l’imaginari col·lectiu, i probablement a l’experiència 
pròpia, en la que l’alcohol és un instrument d’afrontament del malestar.  

Per desmuntar aquesta fantasia moralista ens basarem en el principi del racionalisme 
crític de Karl Popper de la falsabilitat: per contrastar una teoria cal refutar-la 
mitjançant un exemple contrari. En cas que no es pugui refutar quedaria confirmada 
però no verificada.  Aquest és un dels pilars de la ciència, el rebutjar o confirmar la 
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hipòtesi alternativa i d’aquesta manera contradir o no la hipòtesi nul·la[90]. En el 
nostre cas tindríem dues hipòtesis nul·les: 1) Un esdeveniment de salut advers i greu 
és suficient per deixar de consumir alcohol; 2) El tractament estàndard de 
l’alcoholisme és suficient pels pacients que pateixen alcoholisme i una condició 
mèdica.   

Aquesta tesi doctoral pretén falsejar la fantasia moralista a través de quatre exemples 
que s’hi oposen i a la vegada ofereixen un paradigma alternatiu que beu de l’evidència 
científica de l’atenció centrada en la persona  en les seves diverses formes: entrevista 
motivacional, presa de decisions compartides, intervenció breu, etc.; i en el model 
biomèdic integrat en un model biopsicosocial que inclou els processos de canvi i les 
teories autodeterministes.  Convidem al lector a que seguint la filosofia cartesiana [91]  
assumeixi que tota opinió és falsa fins que es demostri el contrari, que cal una purga 
exhaustiva de les creences per poder elevar un sistema de coneixement i cal revisar les 
fonts de creences. A més les creences no son sinònims de veritat ja que la primera és 
un estat subjectiu d’inclinació de la ment de donar per bona una proposició; la segona, 
en canvi, és el fet objectiu. En el cas de la fantasia moralista, pensar que algú deixarà 
de beure pel fet de saber que està malalt per culpa (o almenys per contribució) de 
l’alcohol no deixa de ser una creença que pot ser falsa, i que si revisem el nostre 
sistema de creences i les seves fonts veiem que no es basen en la raó a partir del 
mètode científic sinó en un prejudici i en una negació de la limitació del lliure albir que 
son inherents a l’addicció.   

Un argument preliminar per falsejar la fantasia moralista és que fins el 20% dels 
afectats per un càncer continuen consumint alcohol en patró de risc tot i saber les 
conseqüències pronòstiques que implica[92].  També com a dada preliminar que refuta 
la fantasia moralista tenim els programes d’atenció al metge malalt (PAIMM). Entre 
1998 i 2011 es van atendre 1.373 professionals sanitaris al PAIMM, d’ells es van 
diagnosticar 1.250 sent el tercer diagnòstic més freqüent el trastorn per ús d’alcohol 
(12,5%)[93,94]; a més és més freqüent que la iniciativa del tractament no sigui presa 
pel professional sanitari en cas que hi hagi una addicció.  Per tant, si disposar de prou 
informació fos suficient per no continuar bevent després de patir-ne les conseqüències 
ni els malalts amb càncer continuarien bevent ni els professionals sanitaris requeririen 
tractament especialitzat i, en ocasions, forçats per les circumstàncies. Recentment, ha 
aparegut evidència a favor de que els factors estressants vitals com les malalties o les 
morts de familiars son un factor de risc per la no remissió de la patologia addictiva[95].  

 

  



30 | P à g i n a  
 

5. Instruments d’avaluació i seguiment en l’alcoholisme 

En la pràctica clínica disposem de tres tipus d’elements per l’avaluació i el seguiment 
dels pacients amb alcoholisme 1) instruments que es basen en la declaració del pacient 
(qüestionaris, escales, entrevistes semiestructurades de cribratge de consum 
d’alcohol) en les diferents categories diagnòstiques (risc, problemàtic, addicció) i de 
seguiment i gravetat; 2) proves de laboratori per identificar consum d’alcohol crònic i 
agut; 3) noves tecnologies que combinen o no les anteriors.  

Cal destacar que la majoria d’instruments que es fan servir per la detecció del 
consumidor de risc i per fer el seguiment es basen en una eina de mesura bàsica, la 
Unitat de Beguda Estàndard, una forma d’estandardització del consum d’alcohol que 
assumeix que una ingesta de fermentats acostuma a ser 10 grams d’alcohol pur (1 
UBE) i una ingesta de destil·lat acostuma a ser 20 grams d’alcohol pur (2 UBE)[96].  

a. Instruments que es basen en la declaració del pacient 
Sense voler entrar en tot el conjunt d’instruments del que disposem per identificar el 
consumidors d’alcohol en fase de risc, problemàtica o addicció, en destacarem els més 
rellevants des d’un punt de vista clínic i de recerca. Tots ells requereixen de la 
honestedat i la col·laboració del pacient. Tot i així, son elements que han demostrat la 
seva fiabilitat  i validesa àmpliament; la declaració del pacient com a mesura de 
diagnòstic i de seguiment del tractament és útil fins i tot per l’aprovació de fàrmacs per 
les principals agències reguladores del medicament[97,98].   

Probablement el més conegut és l’ Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (10 
preguntes)[99] i té utilitat per identificar els consumidors d’alcohol tant de risc com els 
que tenen un consum perjudicial o una dependència pròpiament. Existeix la versió 
curta (AUDIT-C, 3 preguntes) que només serveix per identificar bevedors de risc[100]. 
Ambdós estan validats en diferents poblacions i espais d’intervenció (urgències, 
atenció primària, etc.).  Un altre instrument de mesura utilitzat en recerca  és el 
Michigan Alcohol Screening Test; les seves 22 preguntes fa que sigui de poc utilitat a la 
clínica. Tot i que també té una versió més curta (S-MAST) no ha tingut tanta 
implementació en la recerca ni l’assistència com l’AUDIT. Finalment destacaríem el 
CAGE (Cut down, Annoyed, Guilt, Eye-opener), un instrument de 4 ítems però més 
orientat a preguntes que es relacionen amb l’addicció, i no tant útil per bevedors de 
risc o problemàtics[101].  Hi ha altres eines diagnòstiques que s’han utilitzat en grups 
específics (per exemple en les embarassades)  com el T-ACE (Take -number of drinks-, 
Annoyed, Cut down, Eye-opener), el NET (Normal drinker, Eye-opener, Tolerance) o  el 
TWEAK (Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, Kut down). Tots tres són utilitzats 
per valorar consum de risc, problemàtic i addicció[102], tot i que resulti estrany parlar 
del concepte de consum de risc en embarassades quan qualsevol tipus de consum ho 
és. Finalment, en població adolescent destaca el CRAFFT (Car, Relax, Alone, Forget, 
Friends, Trouble)[103] i l’AUDIT novament[104]. La llista d’instruments de mesura es 
inabastable (AUDADIS, APQ, MALT, CBA, RAPS4, Five-Shot, FAST, ARPS etc.)[101].  Per 
tant, hem destacat els que millor característiques psicomètriques tenen i per les seves 
qualitats d’aplicabilitat s’han imposat tant en la recerca com en la clínica.   En els 
darrers anys s’està fent un esforç per validar el Single-Item Screening Questions (SISQs) 
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tant en atenció primària com a urgències, una eina que hauria de permetre simplificar 
el cribratge del bevedor risc fent-ho amb només una pregunta[105]. 

En la població amb patologia mèdica associada, a més de l’AUDIT[106], té un interès 
especial per identificar persones amb addicció i consumidors problemàtics el 
CAGE[107] i l’ASSIST[108] (Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening 
Test) ja que disposen de força bibliografia que li dóna suport[109,110].  

Finalment, cal destacar un instrument que permet diagnosticar només consum de risc 
però al mateix temps serveix per realitzar el seguiment evolutiu de quantitat i 
freqüència de consum. Es tracta del SIAC (Systematic Interview of Alcohol 
Consumption) que té una sensibilitat i especificitat molt bona en el cas dels homes i 
més variable en les dones[111]. 

Tots aquests instruments tenen l’avantatge que estandarditzen l’avaluació i la 
simplifiquen. D’aquesta manera es pot democratitzar el seu ús tant en recerca com en 
assistència i permet que professionals de diversos àmbits facin avaluacions del consum 
d’alcohol. Això des d’una perspectiva de salut pública, en una condició mèdica 
infratractada, és d’importància cabdal ja que permet identificar i intervenir en 
individus que d’altra manera es passarien per alt. Tenen sentit en el moment que es 
fan de manera massiva ja que la sensibilitat acostuma a ser superior al 70% però 
inferior a moltes proves complementaries en d’altres patologies, per exemple VIH,  
que tenen una sensibilitat propera o superior al 95%[112]. Tanmateix, tenen diverses 
limitacions, algunes intrínseques a l’instrument (per exemple la CAGE no es pot fer 
servir per detectar consum de risc i l’AUDIT-C no permet identificar consum 
problemàtic) i d’altres subjectes a la població diana del cribratge. En aquest sentit és 
important conèixer les característiques psicomètriques i la fiabilitat del consum 
declarat en cada població ja que no totes tenen la mateixa tendència a ser clares amb 
el seu consum d’alcohol (per exemple, embarassades[113]). L’evidència a favor de 
consum declarat es acceptada fins i tot per les agències del medicament a l’hora 
d’aprovar un fàrmac (FDA i EMA)[97,98], tot i que, en poblacions concretes com la 
població amb malaltia mèdica no està prou documentat.  

Només a tall d’exemple esmentarem els tres principals instruments per mesurar la 
gravetat del trastorn per ús d’alcohol. Es tracten de l’ Alcohol Severity Index (ASI), del 
Severity Dependence Scale (SDS) i del High Risk Alcoholism Relapse (HRAR). L’ASI és una 
entrevista semiestructurada i per tant pot resultar una mica llarga sobretot en la 
pràctica clínica. Inclou diverses seccions (informació general, àrees de la vida en les 
que el pacient pot tenir problemes, salut física, treball i recursos, drogues i alcohol, 
situació legal, xarxa familiar i social, salut mental, validesa i fiabilitat global)[114]. La 
seva validesa i utilitat en població general i psiquiàtrica està prou documentada. En 
canvi no disposem de prou dades en població mèdica[115]. Per la seva banda la SDS és 
una escala curta (5-ítems) i que està orientada a dimensions com la manca de control, 
la perspectiva de patir desig intens de consumir i/o abstinència, la preocupació sobre 
l’ús de la substància, el desig d’aturar el consum i la capacitat per aturar el 
consum[116]. Ha estat també validada per alcohòlics però no en poblacions 
específiques com la que pateix condicions mèdiques afegides.  
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El High Risk Alcoholism Relapse(HRAR) és un dels pocs instruments específics per 
valorar el risc de recaiguda dels pacients en llista d’espera per trasplantament hepàtic 
per hepatopatia alcohòlica. Consta de tres preguntes sobre el número de tractaments 
previs per alcoholisme, la quantitat de begudes estàndard ingerides diàriament, i la 
duració (en anys) del consum de risc d’alcohol.  Identifica molt bé aquells consumidors 
d’alcohol amb alt risc de recaiguda després del trasplantament però es poc informativa 
en aquells amb puntuacions més baixes[117]. Lamentablement no està validada per 
altres poblacions que se’n podrien beneficiar (altres hepatopaties alcohòliques, 
neoplàsies, etc.).  

Novament la llista podria ser molt més llarga (Europasi, Teen-ASI, SDSS SADD, SESA, 
ADS etc.)[114] però només destaquem les que tenen més rellevància per la pràctica 
clínica o la recerca.  

Respecte al seguiment del consum d’alcohol l’instrument més utilitzat és el Timeline 
Follow-Back (TLFB). Va ser validat per registrar el consum d’alcohol i valorar la 
quantitat i la freqüència de consum en diferents períodes, des de setmanes fins  el 
darrer any. Posteriorment, s’ha validat en diverses poblacions (VIH[118], joves[119], 
trastorn mental[120]), i mitjans (online, telèfon)[121,122].   Com ja hem informat 
prèviament el SIAC també es pot fer servir per aquesta utilitat però en aquest cas 
s’avalua únicament  la darrera setmana.  

b. Marcadors biològics pel consum d’alcohol 
Entre els marcadors biològics de consum agut d’alcohol cal destacar l’alcohol en aire 
espirat i en sang, alcohol en orina, i els metabòlits derivats de l’alcohol:  l’etilglucorònic 
(EtG) en orina i cabell,  etilsulfat en orina i sang (EtS), fosfatidiletanol (PEth) i els èsters 
etílics d’àcids grassos (FAEEs)[123] . La sensibilitat i l’especificitat és alta però sempre si 
es considera la finestra de detecció, que a més pot variar en funció de la matriu[124]. 
Per la detecció de consum d’alcohol en les últimes 24h,  l’alcohol en aire espirat té una 
sensibilitat del 57%, en orina del 71%; l’EtG i l’EtS en orina la tenen del 100% .  
L’especificitat és del 100% per l’EtS i l’alcohol en orina, i amb un punt de tall de 0,50 
mg/L per l’EtG també ho és[125]. Val a dir que la validació d’aquests marcadors 
biològics en pacients amb malalties mèdiques, especialment l’hepatopatia severa, és 
escassa. Potser en seria una excepció l’EtG, que ha estat estudiat en hepatopates, i que 
és d’ús habitual en programes de trasplantament hepàtic, pot detectar consums 
d’alcohol en les últimes 72h i té un preu assequible. Un altre marcador útil en aquesta 
població podria ser el PEth però encara falta més evidència[126].  

Totes aquesta exploracions complementaries s’han d’entendre en el context clínic i 
junt amb el judici clínic. Per exemple, una infermera entrenada detecta més recaigudes 
que l’alcohol en orina però menys que l’EtG[127].  

Els marcadors biològics de consum tenen altres utilitats a més de la identificació dels 
consumidors d’alcohol com és la prevenció de recaigudes tant per estratègia de 
contingència com per identificació precoç i intervenció ràpida, fet que s’ha demostrat 
que millora el pronòstic a les 24 setmanes[128]. Segons informen els pacients, els 
marcadors biològics programats els ajuden a prevenir la recaiguda, a mostrar a la 
família i als professionals que no beuen, i els permet mantenir un seguiment més 
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estret[129]. Per tant no només hauríem de veure els marcadors biològics com una eina 
d’identificació de recaigudes sinó com una intervenció terapèutica més.   

Cal parlar també dels marcadors biològics que mostren un consum regular d’alcohol 
(marcador biològics de consum crònic). Els més coneguts i utilitzats son la GGT 
(gammaglutamil-transpeptidasa) i el VCM (volum corpuscula mig eritrocitari).  Altres 
marcadors que son interessants són el CDT (transferrina deficient en carbohidrats) i la 
relació GOT/GPT superior a 2. Aquesta darrera té una elevada sensibilitat però baixa 
especificitat sobretot en presència de malaltia hepàtica i miopaties (inclòs l’IAM).  La 
taula 2 mostra més detalls.  Normalment la variabilitat interindividual d’aquests 
marcadors fa que siguin poc útils en pacients no coneguts pel professional, però 
alteracions intraindividuals que no es poden explicar per falsos positius clínics orienten 
a una possible recaiguda (per exemple, l’ increment del 50% del valor habitual de GGT 
en un individu sa).  La combinació de dos marcadors com el VCM i la GGT s’ha proposat 
com a marcador amb una probabilitat d’identificar tres de cada quatre consumidors de 
risc d’alcohol.  Altres marcadors biològics poc emprats son els lípids plasmàtics 
(principalment els triglicèrids), i que no s’utilitzen per la gran variabilitat inter-
individual, el 5-hidroxitriptozol (5-HTOL), metabòlit de l’àcid 5-hidroindolacètic (5-
HIAA), i la relació entre ambdós tant a nivell plasmàtic com urinari, els nivells de èsters 
etílics d’àcid oleic i l’hemoglobina associada a acetaldehid. Habitualment no s’empren 
per les dificultats tècniques que impliquen. Finalment, la GOT mitoconcondrial (GOTm) 
i la relació GOTm/GOT total podrien ser uns marcador útils però les dades no son 
concloents. L’ etilsulfat en cabell es pot detectar durant mesos però resulta car i es 
reserva per la medicina forense i la recerca.  Finalment, l’ús d’EtG en cabell pot 
detectar consums d’alcohol durant les darreres 4 setmanes però es car i no està validat 
en poblacions específiques d’alt risc com els pacients amb hepatopatia[130].  

Cal també destacar que molts d’aquests marcadors son menys útils en pacients amb 
malaltia orgànica, sobretot en el cas de les hepatopaties establertes. Com hem vist fins 
ara, la presència d’hepatopatia alcohòlica no és infreqüent entre els alcohòlics i per 
tant difícilment poden ser eines útils pel seguiment d’aquests pacients.  
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Marcador Sensibilitat Especificitat Falsos positius Comentaris 

GGT Alta 
(65-80%) 

Baixa (50-
65%) 

Malalties hepàtiques i 
biliars. Diabetes 
Mellitus. Obesitat. 
Insuficiència cardíaca. 
Consum de tabac 

Necessita entre 1 
i 4 setmanes 
d’abstinència per 
normalitzar-se 

VCM Baixa (25-
50%) 

Alta 
(55-100%) 

Malaltia hepàtica. 
Consum de tabac. Dèficit 
vitamina grup B 

Necessita entre 3 
i 4 mesos 
d’abstinència per 
normalitzar-se 

CDT Variable 
(31-81%) 

Alta (72-
99%) 

Malaltia hepàtica. 
Gestació. Malalties 
genètiques poc 
freqüents 

Necessita 1 
setmana de 
consum de risc (> 
4 UBE/dia) per 
alterar-se. 
Normalitza en 
dues setmanes 

Taula 2. Marcadors biològics del consum d’alcohol crònic. Adaptat de la Guia Clínica 
d’Alcoholisme de Socidrogalcohol[130].  

c. Noves tecnologies en la monitorització 
En aquest apartat volem destacar les eines que es basen en pàgines web (e-health), en 
aplicacions de mòbil (m-health) i en wereables com els sensors transdèrmics[131]. Tant 
els productes de e-health com les m-health tenen com objectiu la intervenció 
terapèutica més que la monitorització, però en moltes ocasions aquests instruments 
inclouen seccions que permeten al pacient monitoritzar el consum i fan servir el TLFB, 
que com ja hem vist està ben validat per la seva aplicació amb mitjans tecnològics.  
Dos exemples en els que el nostre equip a treballat son el projecte de e-health 
“Alcohol i Salut” (www.alcoholysalud.cat)[132] i el m-health SIDEAL 
(www.sideal.es)[133]. En ambdós casos s’inclou la monitorització del consum.  En el 
context del sistema judicial s’han desenvolupat el sensors transdèrmics, que permeten 
la monitorització continua del consum d’alcohol amb una bona fiabilitat[134].  Han 
demostrat que tenen potencial per ser una eina que ajudi a l’autocontrol de la 
ingesta[135] en bevedors de baix i alt risc no alcohòlics, especialment si s’inclou dins 
d’un programa de contingències. Actualment hi ha dos dispositius disponibles que han 
estat validats (SCRAM i WrisTAS)[136] 
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6. Les intervencions psiquiàtriques i psicològiques efectives en 

l’alcoholisme: escassa evidència en poblacions concretes 

Si fem servir l’esquema clàssic de prevenció primària, secundaria i terciària, veiem que 
hi ha intervencions eficaces en aquestes tres etapes del problema.  

En la prevenció primària es pretén limitar els factors de risc que afecten a la població i, 
per tant, disminuir l’aparició de les malalties. Es considera la forma de prevenció més 
econòmica i eficient. En el cas de l’alcohol, la coneguda com The Three Best Buys es 
demostra com útil però poc aplicada. Inclou la limitació del preu de l’alcohol (per 
impostos o per preu mínim per unitat de consum), la restricció de la publicitat i la 
limitació de l’accés (especialment a menors)[137,138]. En aquest cas la població diana 
de la intervenció son els no consumidors o consumidors de baix risc.   

Parlem de prevenció secundària un cop el factor de risc ja afecta a la població i es 
tracta d’aconseguir una identificació precoç de la població de risc o amb un problema 
lleu per tal d’intervenir-hi eficaçment. Aquí resulta rellevant identificar el bevedor de 
risc ràpidament.  En aquest sentit, existeix prou evidència per intentar identificar i 
intervenir precoçment mitjançant una intervenció breu  en atenció primària[139,140]. 
La intervenció breu és una forma de comunicació terapèutica o preventiva no 
especialitzada de curta durada orientada a reduir o suprimir el consum d’alcohol i els 
problemes associats. Es basa en les cinc As (Assessment, Advice, Agree individual goals, 
Assist, Arrange a follow-up)[141].  Ha demostrat la seva eficàcia a curt i llarg 
termini[139], així com la seva cost-eficàcia[142]. També pot resultar útil la intervenció 
breu a urgències hospitalàries i s’ha estimulat la recerca  de la intervenció breu a 
treball social, justícia, salut dental, farmàcia i  medicina laboral[143].  Recentment, les 
noves tecnologies (e-health i m-health) aplicades  a la intervenció breu (e-BI)[144] han 
consolidat el seu paper a través d’una revisió sistemàtica molt positiva de la 
Cochrane[145]. En aquesta  mena d’intervencions la població diana de la intervenció 
són els consumidors de risc sense una addicció. En el cas d’una addicció establerta, la 
intervenció breu té sentit si va dirigida a una derivació a centre especialitzat o un 
maneig mèdic més ampli. Novament, la implementació d’aquesta estratègia es veu 
limitada per diverses barreres com són la manca d’incentius i de formació del 
professionals d’atenció primària, la pressió assistencial i la por de molestar el 
pacient[146].  

Quan l’addicció està establerta parlem de prevenció terciària o terapèutica 
pròpiament. En el camp de l’alcoholisme tant les intervencions farmacològiques com 
psicoterapèutiques tenen un  paper rellevant.  Tot i que només hi ha cinc medicaments 
amb indicació per l’alcoholisme de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes 
Sanitaris,  com a mínim set tenen prou evidència darrera pel seu ús off-label en 
determinades circumstàncies.  En el primer grup se situen dos fàrmacs aversius, que 
tenen un funcionament més aviat psicològic, la cianamida càlcica i el disulfiram[147],  
dos moduladors dels sistema opioide (naltrexona i nalmefè)[148,149], i un fàrmac amb 
un mecanisme d’acció poc clar tot i que sembla que tindria un paper en el sistema 
glutamatèrgic, l’acamprosat[150].  Tret d’aquest darrer, la resta de fàrmacs son de 
difícil ús en pacients amb patologia orgànica, sobretot en el cas de les hepatopaties pel 
seu perfil amb potencial toxicitat sobre el fetge. El nalmefè seria un fàrmac segur a 
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nivell hepàtic però orientat a la reducció de consum d’alcohol, objectiu que 
majoritàriament no és vàlid en pacients que ja pateixen les conseqüències orgàniques 
de l’alcohol.  En el segon grup destaquen el topiramat, l’oxibat sòdic, la gabapentina, la 
pregabalina, oxcarbazepina, l’ondansetron,i el baclofè[130]. En pacients amb 
hepatopaties destaca el baclofè  tant per eficàcia com per tolerabilitat[151,152].  En 
definitiva, molts d’aquests fàrmacs no estan estudiats en pacients amb patologia 
orgànica associada, no es coneix la seva eficàcia ni tolerabilitat, i això no permet un 
anàlisi acurat del balanç risc-benefici i encara menys una decisió informada per part 
del pacient. Qualsevol tractament farmacològic ha d’anar acompanyat de tractament 
psicològic, ja que l’eficàcia és superior a tots dos per separat[153,154].  

De tractament psicològic hi ha de molts tipus en funció del model d’addicció que es 
plantegi i, per tant, del paradigma en el que es treballi.  Existeixen abordatges grupals   
i individuals (prevenció de recaigudes, mindfulness, maneig de contingències, etc.). La 
teràpia grupal es defineix com la “utilització planejada d’un entorn grupal per mitjà de 
reunions de pacients limitades en temps i liderades per un professional, estan dirigides 
a tractar una problemàtica concreta”. No són grups d’autoajuda ni teràpies individuals 
que per cost-eficàcia es traslladin al format grupal. El principal factor terapèutic resulta 
de la interacció entre els membres i el líder del grup.  Habitualment són grups lents, 
semioberts, d’uns 10 pacients, una duració al voltant d’una hora  i periodicitat 
setmanal. El lideratge es poc autoritari i pot ser compartit per dos terapeutes. Cerquen 
la introspecció a través de la discussió de problemes relacionats amb l’alcohol i 
personals.  Gaudeix d’una moderada evidència científica tot i les dificultats per 
realitzar recerca d’alta qualitat en psicoteràpies, sobretot en les de caràcter grupal 
(emmascarament difícilment practicable, regressió a la mitjana, etc.). La prevenció de 
recaigudes, l’entrenament en habilitats socials, el maneig de contingències, 
l’abordatge de reforç comunitari, la teràpia de conducta social, la teràpia familiar i de 
parella,  i la  teràpia d’autocontrol mostren també un moderat nivell d’evidència.  
Encara millor nivell d’evidència mostra la psicoteràpia cognitiu-conductual.  Un cas 
interessant és el de la teràpia per exposició a estímuls, que s’ha mostrat eficaç però en 
combinació amb altres tractaments[130]. Dos abordatges interessants tot i que 
incipients son el mindfulness[155,156] i l’adaptació de les teràpies anteriorment 
descrites a  les noves tecnologies (e-health)[131]. 

Els abordatges psicològics tenen poca evidència, quan no negativa, en poblacions 
específiques com els pacients amb hepatopatia alcohòlica.  L’únic que aporta una mica 
de llum és l’abordatge combinat d’Entrevista Motivacional amb teràpia cognitiu-
conductual i tractament mèdic integrat[157–160]. Aquests resultats obren el debat de 
si cal que el tractament psiquiàtric i psicològic sigui  integrat amb en el tractament 
mèdic. L’evidència, tot i que incipient, apunta a que els pacients amb un trastorn per 
ús d’alcohol i indicació de trasplantament hepàtic haurien de rebre tractament al 
mateix centre[160].  

Potser crida l’atenció que encara no haguem aprofundit en l’entrevista motivacional 
(EM) o d’altres abordatges d’atenció centrada en la persona[161].  Això és perquè tot i 
la demostrada evidència (d’efecte moderat però consistent) en favor d’aquests 
tractaments en el cas de l’alcoholisme[73], es tractaria d’un enfocament molt més 
ampli que un tractament psicològic específic. Més aviat es tracta  del context global en 
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el que qualsevol tractament ofert a un pacient amb alcoholisme s’hauria de situar. En 
paraules de William R Miller (cofundador de la recerca en entrevista motivacional) “la 
recerca en EM estableix ponts entre la divisió actual de la pràctica basada en la 
evidència i la ben establerta importància de la relació terapèutica”[75].  L’atenció 
centrada en la persona parteix de Carl R Rogers i el seu famós article del 1957  “The 
necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change”[162]. En ell 
proposa les sis condicions necessàries i suficients per aconseguir el canvi en les 
persones, i a més proposa com falsejar aquesta condicions, és a dir, posar-les sota el 
prisma del mètode científic: 1) Dues persones que estan en contacte psicològic; 2) El 
“client” està en estat de incongruència, vulnerabilitat i ansietat; 3) El terapeuta està 
integrat en la relació i és congruent; 4) El terapeuta experimenta una consideració 
positiva incondicional cap al client; 5) El terapeuta experimenta una empàtica 
comprensió de l’estructura interna de referència i s’esforça en comunicar aquesta 
experiència al client; 6) La comunicació cap al client de la comprensió empàtica i la 
consideració positiva incondicional és aconseguida en un grau mínim.  Més enllà 
d’aquesta base teòrica, Rogers promou que l’empatia acurada com a forma central de 
la relació terapèutica es pugui posar sota l’observació del mètode científic. 
Investigadors posteriors han demostrat que es pot mesurar de forma fiable,  pot 
millorar amb entrenament i pràctica, i prediu els resultats del tractament[75]. Els 
“ingredients actius” que aporta Rogers han nodrit tractaments basats en l’evidència 
com l’Entrevista Motivacional, la Teràpia Dialèctic-Conductual i la Teràpia centrada en 
les emocions[75].  Posant el focus en l’EM, William R Miller i Steve Rollnick tenen el 
mèrit de desenvolupar l’atenció centrada en el pacient cuidant la relació terapèutica 
(esperit de l’EM) i la tècnica (habilitats i processos bàsics), a més desenvolupen nous 
conceptes que li donen un marc teòric més ampli (discurs de canvi, resistències, 
ambivalència, etc.)[41]. Des de 1982 han anant perfeccionant tant el corpus teòric com 
pràctic i el sotmeten a la lupa de la ciència. L’èxit de l’EM  es basa en: l’avantatge 
relativa (aborda un tema frustrant i comú en la pràctica clínica), la compatibilitat amb 
altres tractaments, la simplicitat (“sembla més fàcil del que realment és”), 
l’observabilitat i  l’experimentabilitat (no està subjecte a llicències ni altra mena de 
copyrights)[75].  Per una altra banda, aquestes mateixes característiques expliquen la 
variabilitat d’alguns estudis en EM [75].  L’esperit de l’EM, a més, resulta coherent amb 
els principis ètics de la pràctica clínica. La col·laboració amb el pacient (horitzontalitat 
en la relació) respecta clarament el principi d’autonomia, que en canvi una relació 
paternalista o clarament vertical no fa. L’acceptació (valor absolut del pacient, 
respecte dels valors del pacient i empatia) i l’evocació (el pacient pot generar solucions 
vàlides) també son coherents amb el respecte de l’autonomia. La compassió es 
defineix com la promoció del benestar, que lliga perfectament amb el principi de 
beneficència. Per una altra banda, no entra en conflicte amb la justícia equitativa ni 
amb el principi de no maleficència, ja que els límits de l’EM, en especial de la 
col·laboració, se situen en aquests dos principis ètics. L’aplicació pràctica es fa a través 
de les habilitats: preguntes obertes, reflexos, resums, afirmacions, oferir informació i 
consell; i dels processos bàsics: vinculació, enfocament, evocació i planificació[41]. No 
entrarem a discutir els aspectes més pràctics, ja que s’allunyen d’aquesta tesi.  Com ja 
hem explicat, l’EM és una de les poques estratègies que ha demostrat ser útil en 
poblacions sensibles com els pacients amb hepatopatia o hipertensió [159,163,164]. 
Un pas més enllà en l’atenció centrada en la persona i l’alcoholisme és el pressa de 
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decisions compartides que s’està imposant en altres aspectes de la medicina com 
l’oncologia o les cures pal·liatives[165,166].  Es tracta d’un diàleg entre clínic i pacient 
amb l’objectiu de 1) ajudar el pacient a entendre millor la condició mèdica i la 
necessitat de prendre decisions sobre el tractament com un equip (“team talk”); 2) 
facilitar informació sobre beneficis i efectes adversos de les opcions del tractament 
(“choice talk”), si cal fent servir instruments de suport; 3) donar suport al pacient quan 
ell clarifiqui els seus valors i preferències i prengui una decisió encara que sigui no 
tractar-se (“decission talk”). A més, cal  donar suport mentre el pacient implementa les 
decisions.  Fins i tot en el cas que el pacient tingui la capacitat de decisió alterada a 
causa de la malaltia, aquest model pot incloure la família, els amics o els 
cuidadors[167,168].  La integració de la presa de decisions compartides i l’entrevista 
motivacional[169] probablement és el següent pas en l’abordatge de l’alcoholisme, i 
especialment en aquells amb patologies orgàniques associades on s’han de prendre 
moltes decisions terapèutiques. De moment els propis interessats, els pacients, 
l’accepten i la veuen viable[170].  

 

 

 

Figura 3. Tipus d’intervencions en l’alcoholisme segons el nivell de prevenció  



39 | P à g i n a  
 

7. Definició de la població d’estudi 

Aquesta tesi se centra en una població específica que denominem com a pacients que 
pateixen alcoholisme i condiciones mèdiques derivades greus.  Aquesta definició 
pretén destacar que l’alcoholisme és una patologia que es pateix, i fuig d’adjectivar al 
pacient amb paraules com “alcohòlic”, “depenent” o “addicte”.  No és un addicte sinó 
un persona que pateix una addicció; per tant, no es tracta d’una condició intractable, 
totalment irreversible ni forma part de la identitat de l’individu. No contempla, per 
tant, el concepte de personalitat addictiva que tanta profusió va tenir en el passat però 
que manca d’evidència científica[171].  Aquesta definició intenta ser coherent amb el 
model biopsicosocial que incorpora elements del model biomèdic i humanista.  A més 
a més, vol destacar la mútua comorbiditat d’ambdues condicions mèdiques -
alcoholisme i patologia derivada-;  tot i admetre la direccionalitat entre les dues 
condicions (causa: alcohol, conseqüència: patologia derivada) subratlla la possibilitat 
de diferent predisposició per part del pacient i de l’equip a tractar cadascuna. 
Finalment, posa el focus sobre la gravetat d’ambdós trastorns. No estem davant 
d’esdeveniment menors que impliquen un patiment psicològic menor.  

Tanmateix, la població d’estudi inclou pacients el reclutament dels quals es a través de 
la condició mèdica derivada i no de l’alcoholisme.  D’aquesta manera es posa l’èmfasi 
en la doble roda del canvi i la difícil resolució de l’ambivalència en una situació de  
gestió emocional complexa on l’ús de l’alcohol esdevé una eina a ulls del coneixement 
profà.  És a dir,  el coneixement no expert en medicina[172] però basat en una 
experiència vital pot veure l’alcohol com el mediador per mitigar el malestar.  

Característica Població habitual atesa en 
unitats d’addicció 

Població específica atesa en 
addiccions d’enllaç (objecte 

del estudis) 

Esdeveniment vital greu Absent/Present Present 

Motiu de consulta Divers Malaltia física 

Estat en la roda del 
canvi (habitualment) 

Contemplatiu o en fase 
d’acció 

Precontemplatiu o 
contemplatiu 

Persona qui 
habitualment demanda 
ajuda 

El propi pacient El professional sanitari a 
càrrec del pacient 

Font de motivació Intrínseca o Extrínseca Extrínseca 

Interrupció de la 
conducta addictiva 

Si succeeix és voluntària Circumstancial 

Taula 3.  Diferencies entre població atesa en dispensari d’addiccions en general i en addiccions 
d’enllaç (elaboració pròpia, en col·laboració amb Anna Lligoña).  
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Capítol 2 Hipòtesis i Objectius 
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1. Hipòtesi general 

L’impacte sobre el consum d’alcohol del maneig actual dels pacients amb malalties 
relacionades amb el consum d’alcohol és insuficient i s’han de plantejar alternatives 
terapèutiques específiques.  

Aquesta tesi pretén rebutjar les següents hipòtesis nul·les: 1) Un esdeveniment de 
salut advers i greu és suficient per deixar de consumir alcohol; 2) El tractament 
estàndard de l’alcoholisme és suficient pels pacients que pateixen alcoholisme i una 
condició mèdica greu associada.   

2. Hipòtesis específiques 

Estudi 1: Alcohol consumption in upper aerodigestive tract cancer: role of head and 

neck surgeons’ recommendations 

a. La prevalença de bevedors de risc entre els pacients en seguiment especialitzat 
ambulatori per un càncer de via aèria superior és més alta que la de la població 
general. 

b. La freqüència de la recomanació de l’especialista per reduir/suspendre el 
consum d’alcohol és baixa i insuficient per disminuir la proporció de pacients 
amb un consum de risc d’alcohol. 

 
Estudi 2: Alcohol Abstinence in Patients Surviving an Episode of Alcoholic Hepatitis: 

Prediction and Impact on Long-Term Survival 
a. L’abstinència completa al consum d’alcohol és un factor predictor de 

supervivència a llarg termini en aquells pacients que han sobreviscut a una 
hepatitis alcohòlica.  

b. Hi ha factors sociodemogràfics i clínics a nivell basal que prediuen l’abstinència 
a llarg termini. 

Estudi 3: Treatment retention in a specialized alcohol program after an episode of 

alcoholic hepatitis: impact on alcohol relapse 

a. La retenció en el tractament especialitzat per alcoholisme en pacients 
supervivents d’una hepatitis alcohòlica és baixa, tot i que  el grup de pacients 
que continua en tractament té menys recaigudes i menor mortalitat. 

b. Hi ha factors sociodemogràfics i clínics que prediuen la retenció en el 
tractament especialitzat per alcoholisme. 

Estudi 4: Role of Alcohol and Drug Detection by Regular Urine Sample Testing in the 

pre-transplant evaluation for Alcoholic Liver Disease.  

a. La sensibilitat per la detecció de recaigudes del cribratge regular de substàncies 
en orina és major que la declarada pel pacient.  

b. Els pacients més adherents al cribratge regular de substàncies en orina 
sobreviuen més que els no adherents. 

c. Els pacients amb resultats positius al cribratge regular de substàncies en orina 
sobreviuen menys que els que no tenen cap positiu en orina. 

d. Hi ha factors sociodemogràfics i clínics a nivell basal que prediuen l’adherència 
al cribratge regular de substàncies en orina.  
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3. Objectiu general 

Demostrar que les intervencions actuals per a la millora de l’evolució de l’alcoholisme 
en pacients amb patologia orgànica greu relacionada amb el consum d’alcohol estan 
insuficientment implementades i es requereixen intervencions més específiques.  
Demostrar que patir una malaltia orgànica greu relacionada amb el consum d’alcohol 
no és condició suficient per resoldre el trastorn per ús d’alcohol.  

4. Objectius específics 

Estudi 1: Alcohol consumption in upper aerodigestive tract cancer: role of head and 

neck surgeons’ recommendations 

a. Avaluar la prevalença del consum d’alcohol en pacients amb càncer de via aèria 
superior que fan seguiment en una unitat especialitzada ambulatòria. 

b. Estudiar l’impacte del consell breu per la reducció/suspensió del consum 
d’alcohol en la reducció de la proporció de pacients amb un consum de risc 
d’alcohol. 

Estudi 2: Alcohol Abstinence in Patients Surviving an Episode of Alcoholic Hepatitis: 

Prediction and Impact on Long-Term Survival 

a. Determinar l’impacte de l’abstinència completa en la supervivència a llarg 
termini en pacients que han patit un episodi d’hepatitis alcohòlica. 

b. Investigar el factors predictius associats amb l’abstinència a llarg termini en 
pacients amb hepatitis alcohòlica.  

Estudi 3: Treatment retention in a specialized alcohol program after an episode of 

alcoholic hepatitis: impact on alcohol relapse 
a. Examinar la retenció en el tractament especialitzat per alcoholisme en pacients 

que sobreviuen a un episodi d’hepatitis alcohòlica i el seu impacte en les 
recaigudes en el consum d’alcohol i en la mortalitat. 

b. Explorar els factors associats a la retenció en el tractament. 
Estudi 4: Role of Alcohol and Drug Detection by Regular Urine Sample Testing in the 

pre-transplant evaluation for Alcoholic Liver Disease.  
a. Avaluar la sensibilitat per la detecció de recaigudes del cribratge regular de 

substàncies en orina i comparar-la amb la sensibilitat per la detecció de 
recaigudes de la declaració per part del pacient.  

b. Avaluar l’impacte sobre la supervivència de l’adherència i dels possibles 
resultats positius als cribratges regular de  substàncies en orina en pacients en 
procés d’avaluació per trasplantament hepàtic secundària al consum d’alcohol.  

c. Explorar els factors basals associats a alta adherència als cribratges regulars 
d’alcohol en orina en pacients en procés d’avaluació per trasplantament 
hepàtic secundari a consum d’alcohol.  
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Capítol 3 Resultats  Estudi 1 

Alcohol consumption in upper aerodigestive tract cancer: Role of head and 
neck surgeons' recommendations. 

López-Pelayo H, Miquel L, Altamirano J, Blanch JL, Gual A, Lligoña A. 

Alcohol. 2016 Mar;51:51-6. doi: 10.1016/j.alcohol.2016.01.002. Epub 2016 
Feb 4 

Factor d’impacte (JCR): 2,778 

Quartil: 2 

Categoria: Substance Abuse 
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Objectius 

Avaluar la prevalença del consum d’alcohol en pacients amb càncer de via aèria 
superior seguits en una unitat especialitzada ambulatòria. Estudiar l’impacte del 
consell breu sobre el consum d’alcohol en la reducció de la proporció de pacients amb 
un consum de risc d’alcohol.  

Mètodes 

Es tracta d’un estudi observacional retrospectiu. Es van reclutar de forma consecutiva 
tots els pacients de consultes externes d’otorinolaringologia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona que es visitaven per malaltia oncològica entre setembre i octubre de 2010. 
Els criteris d’inclusió eren: 1) edat igual o superior a 18 anys; 2) diagnòstic de càncer de 
via àrea superior. Els criteris d’exclusió eren: 1) coneixement insuficient de castellà o 
català; 2) deteriorament cognitiu sever o retard mental.  

Tots els pacients inclosos van respondre una enquesta que contenia dades socio-
demogràfiques (edat, gènere, estat civil, estat laboral, nivell educatiu), història de la 
malaltia oncològica (tipus de càncer, temps des del primer símptoma fins el diagnòstic, 
temps des del diagnòstic fins l’avaluació de l‘otorinolaringòleg), història de trastorn 
psiquiàtric i de trastorn per ús de substàncies. També es van avaluar amb “Hospital 
Anxiety and Depression Scale”, i amb els criteris DSM-IV-TR per dependència de 
l’alcohol. A més es va avaluar el consum d’alcohol en dos punts diferents fent servir el 
qüestionari de quantitat i freqüència ISCA (Interrogatori Sistematitzat de Consum 
d’Alcohol): la setmana abans del diagnòstic i la setmana abans de l’avaluació.  D’acord 
amb les guies clíniques nacionals es va fer servir la Unitat de Beguda Estàndard (10 
grams d’alcohol pur). El patró de consum d’alcohol es va categoritzar segons els criteris 
de la OCDE (Organització Econòmica pel Desenvolupament i la Cooperació) i la Guia 
Clínica de Canadà, sent el consum de risc d’alcohol aquell que superava els 210 grams 
d’alcohol pur a la setmana en homes i 140 grams d’alcohol pur a la setmana en dones. 
També es va interrogar curosament sobre el tipus de consell breu que va rebre del seu 
otorinolaringòleg respecte el consum d’alcohol abans de rebre el pronòstic. Es va 
categoritzar en no recomanació, recomanació de reducció i recomanació d’abstinència.  

Vam definir com una resposta positiva l’esdeveniment en el que el consumidor de risc 
abans del diagnòstic passa a ser un consumidor de baix risc o abstinent en el moment 
de l’avaluació o quan un bevedor de baix risc passa a ser abstinent.  

El protocol va ser aprovat pel Comitè d’Ètica del Hospital Clínic de Barcelona (Codi 
5973, octubre 210) segons la legislació nacional i la Declaració d’Hèlsinki.  

Es va realitzar una comparació univariant fent servir el test de t-student’s o de Mann-
Withney U depenent de la distribució de les variables (variables contínues) o el test de 
chi2 o de Fisher’s exact (variables categòriques). Aquelles variables amb una p<0.1 en 
l’anàlisi univariat es van introduir en l’anàlisi multivariant (regressió logística). La 
variable depenent era haver rebut o no recomanació respecte al consum d’alcohol. Es 
va evitar la col·linealitat. En l’anàlisi multivariant es va ajustar per temps entre la 
primera visita i el moment de l’avaluació. Els anàlisis es van fer amb SPSS Statistical 
Package (SPSS Inc., version 20.0, Chicago, IL9). 
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Resultats  
Es van avaluar 192 pacients, la majoria homes (83,2%) i amb una edat mitjana de 66,2 
anys (DE 11,6). El diagnòstic més freqüent era el de càncer de laringe (82,7%). Un 70% 
va trigar un any en fer la primera visita des del primer símptoma. Un 38,2% tenia 
antecedents psiquiàtrics sent el més freqüent el trastorn per ansietat (32,9%). El tabac 
havia estat consumit pel 89% de la mostra, i d’ells el 92% admetia consum de llarga 
durada (més de 25 anys). Un 16% havien consumit cànnabis. El 85,3% consumia 
alcohol en el moment del diagnòstic amb una mitjana de 298 grams d’alcohol pur a la 
setmana (DE 337).  En el moment de l’avaluació consumia alcohol un 68,6% de la 
mostra i amb una mitjana de 159 grams d’alcohol pur a la setmana (DE 145). Entre els 
consumidors d’alcohol un 46,6% eren bevedors de risc abans del diagnòstic i un 24,5% 
durant l’avaluació. Entre els consumidors d’alcohol, el 13,1% patien una dependència 
de l’alcohol en el moment del diagnòstic. Un 42,9% dels bevedors recordava haver 
rebut recomanació sobre el consum d’alcohol.  

Els bevedors de risc recordaven més freqüentment que els bevedors de baix risc haver 
rebut la recomanació (52,6% versus 34,5%; p=0,03). La proporció de resposta positiva 
va ser superior entre els que recordaven haver rebut la recomanació (51,4% versus 
23,7%, p<0,001). Entre els bevedors de risc, el 65% d’aquells que van rebre 
recomanació van reduir el consum o el van suspendre comparat amb el 36,8% que no 
el va rebre (p=0.04). Rebre la recomanació suposa un Odds Ratio (OR) de resposta 
positiva de 3,7 (IC 95% 1,76-7,65) després d’ajustar per temps, consum de cànnabis i 
consum de risc d’alcohol. En canvi, els consumidors de cànnabis i els bevedors de risc 
tenien pitjor OR de resposta positiva (0,2 IC95% 0,06-0,68; 0,2 IC95% 0,11-0,53 
respectivament).  

Conclusions 

El consum de risc i el trastorn per dependència de l’alcohol són més freqüents en 
pacients que han patit un càncer de via aèria superior que en la població general. 
L’especialista en otorinolaringologia recomana a un de cada dos pacients que redueixi 
o suspengui el consum d’alcohol, i un de cada quatre respon a la recomanació.  Calen 
estudis prospectius, aleatoritzats i controlats per confirmar aquests resultats i 
entendre millor el paper de consell breu en la formació de l’especialista en 
otorinolaringologia.  
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Capítol 4 Resultats Estudi 2 

Alcohol abstinence in patients surviving an episode of alcoholic hepatitis: 
Prediction and impact on long-term survival. 

Altamirano J, López-Pelayo H, Michelena J, Jones PD, Ortega L, Ginès P, 
Caballería J, Gual A, Bataller R, Lligoña A. 

Hepatology. 2017 Dec;66(6):1842-1853. doi: 10.1002/hep.29338. 

Factor d’impacte (JCR): 13,246 

Quartil: 1 

Categoria: GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 
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Objectius 

Determinar l’impacte de l’abstinència completa en la supervivència a llarg termini en 
pacients que han patit un episodi d’hepatitis alcohòlica. Investigar el factors predictius 
associats amb l’abstinència a llarg termini en pacients amb hepatitis alcohòlica.  

Mètode 

Es tracta d’una cohort de pacients atesos a la unitat d’hepatologia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona entre 1999 i 2012 per una hepatitis alcohòlica (consum diari d’alcohol 
>60 grams durant més d’un any amb elevació de transaminases, sent la 
aminotransferrasa (AST) major que l’alalinotransferrasa (ALT), i elevació de gamma-
glutamil-transpeptidasa (GGT), i un abrupte increment de la bilirubina sèrica) 
confirmada per biòpsia hepàtica (presència de cossos de Mallory, infiltrat inflamatori 
de predomini polimorfonuclear, degeneració balonitzant, fibrosis pericel·lular).   Es van 
excloure els pacients que van morir durant l’hospitalització inicial, els que tenien un 
carcinoma hepatocel·lular i els que tenien altres causes d’hepatitis. L’hepatitis greu va 
ser definida com ABIC score > 6,71 i/o Maddrey’s DF >32 en el moment de l’ingrés. 
Tots els casos van rebre tractament de suport i els casos severs van ser tractats segons 
el protocol amb 40 mg de prednisona oralment cada 24h durant quatre setmanes i una 
discontinuació progressiva durant dues setmanes.  Seguint la guia clínica de l’hospital, 
en els pacients que no responien (Lille >0,45) s’interrompia el tractament. Les 
complicacions (infecció bacteriana, ascites, peritonitis bacteriana espontània, 
insuficiència renal, encefalopatia hepàtica, hemorràgia digestiva, hipertensió portal) 
van ser tractades segons les guies clíniques. Els pacients van ser avaluats per la Unitat 
de Conductes Addictives i derivats a les consultes externes per seguiment i tractament. 
L’estudi va ser aprovat pel comitè d’ètica de l’Hospital Clínic de Barcelona (CEIC 
2011/707). 

Es van avaluar en el moment de l’ingrés (primeres 48h) les dades demogràfiques (edat, 
sexe) i els paràmetres analítics (glicèmia, creatinina, bilirubina, sodi, AST, ALT, GGT, 
albúmina, INR, recompte de leucòcits i plaquetes, hemoglobina i hematòcrit). A partir 
d’aquestes dades es van elaborar els índexs pronòstics (ABIC, Madrey’s DF). L’equip 
d’addiccions va realitzar una entrevista al pacient i al familiar, si calia, per recollir la 
següent informació: diagnòstic de trastorn per dependència o abús de l’alcohol i 
d’altres trastorns psiquiàtrics segons DSM IV-TR, dèficit cognitiu (Mini-Mental State 
Examination), història de consum de tabac i alcohol (quantitat i freqüència, anys de 
consum de risc i tractaments previs per l’alcoholisme). Es va calcular la High-Risk 
Alcoholism Relapse Scale (HRAR) en funció dels anys de consum de risc, del número de 
consumicions diàries i del número de tractaments previs per l’alcoholisme (cada ítem 
puntua entre 0 i 2; puntuació total entre 0 i 6; 1 consumició = 1 unitat de beguda 
estàndard = 10 grams d’alcohol).  

Durant el seguiment es van recollir dades sobre consum actiu i passat d’alcohol i altres 
substàncies, abstinència, temps des del darrer consum i tractaments previs.  Totes les 
dades van ser comparades amb la informació aportada per familiars i/o acompanyants. 
En cas de recaiguda es va registrar la quantitat consumida en Unitats de Beguda 
Estàndard.  Les recaigudes i l’abstinència a llarg termini van ser recollides 
retrospectivament a través de: enquesta telefònica al pacient i/o familiar (comparada 
amb història clínica), en persona i/o revisant la història clínica de l’hospital i dels 
centres d’atenció primària incloent detecció d’alcohol en orina.  També es va registrar 
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retrospectivament les recidives de l’hepatitis alcohòlica o el fet d’haver rebut un 
trasplantament hepàtic. La recaiguda en consum d’alcohol va ser definida com 
qualsevol consum d’alcohol regular (almenys un cop per setmana) després de 
l’hospitalització. La supervivència es va calcular en funció de la data de debut de 
l’hepatitis fins la data de la mort o l’últim moment que es va saber que estava viu. Els 
que van rebre trasplantament hepàtic van ser censurats com a vius en la data de 
trasplantament. En cap dels pacients d’aquesta cohort va fer-se trasplantament 
d’urgència (menys de 6 mesos d’abstinència). Es va realitzar una comparació univariant 
fent servir els tests de t-student’s o de Mann-Withney U depenent de la distribució de 
les variables (variables contínues) o els tests de chi2  o de Fisher’s exact (variables 
categòriques). Aquelles variables amb una p<0,05 en l’anàlisi univariat o que es van 
considerar clínicament rellevants es van introduir en l’anàlisi multivariant per 
identificar els factors pronòstics de supervivència a llarg termini i de recaiguda en el 
consum d’alcohol. Els resultats de la regressió de Cox i l’anàlisi multivariant logístic van 
ser considerats els principals de l’estudi.  Es va evitar la col·linealitat. Per valorar la 
supervivència a llarg termini es va fer servir el mètode de Kaplan-Meier (log-rank test). 
Per valorar les interaccions de variables independentment associades a la recidiva 
alcohòlica es va dur a terme un arbre de regressió i classificació (CART). El valor 
prefixat de la p va ser <0,05.   Els anàlisis es van fer amb SPSS Statistical Package (SPSS 
Inc., version 15.0, Chicago, IL9); el CART es va fer amb Pro Software (v6.0; Salford 
systems, San Diego, CA). 

Resultats  

La mostra inicial van ser 142 pacients en la que predominen homes (69%) i una 
mediana edat de 50 anys. Un 30% tenien comorbiditats psiquiàtriques (depressió, 
ansietat o trastorn de personalitat). La mediana de consum d’alcohol era de 100 grams 
per dia (RIQ 80-130). La majoria eren bevedors de llarga evolució (70,7% >11 anys) i un 
20% bevien més de 20 unitats de beguda estàndard al dia. Un 46% tenien diagnòstic de 
malaltia hepàtica i un 81% de cirrosis. La mediana del MELD va ser 16, del Maddrey DF 
35 i de l’ABIC 7,2. La mediana de bilirubina era de 7 mg/dL  i el ràtio AST/ALT era de 
2,7. Un 18% tenia infeccions a l’inici de l’hospitalització i fins un 30% la va 
desenvolupar durant la mateixa; fins un 15% va fer una insuficiència renal aguda. El 
seguiment dels pacients a l’estudi tenia una mediana de 55 mesos (RIQ 17-84), amb 
una mortalitat del 38% (n=54). El 80% de les morts van ser per causa hepàtica i només 
un 4% va ser causa desconeguda. La mortalitat es va associar de forma independent a 
major edat (HR 1,06 IC95% 1,02-1,09, 0,002), puntuacions més altes del MELD (HR 1,04 
IC 95% 1,01-1,07, p=0,015), puntuacions més altes de l’ABIC (HR 1,35 IC95% 1,14-1,59, 
p<0,001) i inversament a l’abstinència (HR 0,43; IC95% 0,22-0,82, p=0,011). La 
mortalitat entre els que van recaure en el consum d’alcohol era del 44% i entre els que 
es van mantenir abstinents del 29% (p=0,06). L’anàlisi de Kaplan-Meier mostra que la 
recaiguda en el  consum d’alcohol té un impacte sobre la supervivència (Log-Rank Test 
0,031). El 36% dels pacients abstinents van tenir una recidiva de la malaltia hepàtica 
comparada amb el 58% dels que van recaure en el consum d’alcohol (p=0,009).  

Un 60% dels pacients van recaure en el consum d’alcohol. Els factors que es van 
associar de forma independent a la recaiguda van ser: menor edat (OR 0,94 IC95% 
0,90-0,99, p=0,008), tractaments previs per l’alcoholisme (OR 3,90 IC95% 1,14-13,37 
p=0,030) i menor puntuació basal ABIC (OR 0,71, IC95% 0,54-0,94 p=0,015). El model 
CART discriminava dues subpoblacions: 1) grup d’alta probabilitat d’abstinència (65% 
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dels pacients aconsegueixen mantenir l’abstinència): > 48 anys i sense tractament 
previ per l’alcoholisme; i 2) grup baixa probabilitat d’abstinència (26% dels pacients 
aconsegueixen mantenir l’abstinència): <49 anys i amb almenys un tractament previ 
per l’alcoholisme. L’àrea sota la corba va ser del 0,71. 

Conclusions 
El consum d’alcohol després d’un episodi d’hepatitis alcohòlica està associat a una 
baixa supervivència i això té importants implicacions en el tractament del pacient. Hem 
desenvolupat un algoritme simple que permet diferenciar els que tenen un alt i un baix 
risc de recaiguda en el consum d’alcohol després de l’episodi d’hepatitis. Calen estudis 
prospectius, que incloguin pacients greus, que validin els resultats i, sobretot, 
comprovar l’eficàcia dels tractaments psicològics i farmacològics en aquests pacients.  
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Treatment retention in a specialized alcohol program after an episode of 
alcoholic hepatitis: impact on alcohol relapse 
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Objectius 

Examinar la retenció en el tractament especialitzat per alcoholisme en pacients que 

sobreviuen a un episodi d’hepatitis alcohòlica i el seu impacte en les recaigudes en el 
consum d’alcohol i en la mortalitat. Explorar els factors associats a la retenció en el 
tractament. 

Mètode 

Anàlisi d’una mostra de 120 pacients valorats per la unitat de conductes addictives i 
que han rebut una intervenció breu durant l’ingrés per una hepatitis alcohòlica (HA) 
confirmada per biòpsia hepàtica, entre l’any 1999 i 2012.  El protocol de tractament 
dels pacients amb hepatitis alcohòlica en el nostre centre inclou almenys una visita 
amb el psicòleg o el psiquiatra durant el mes posterior a l’alta i almenys una visita cada 
dos mesos durant els següents dos anys.  Els criteris d’inclusió van ser: 1) biòpsia 
compatible amb HA (degeneració balonitzant, cossos de Mallory, infiltrat inflamatori 
polimorfonuclear i fibrosi pericel·lular); 2) almenys una visita amb el psiquiatra durant 
l’ingrés; 3) elevat consum d’alcohol (>60 grams/dia) almenys durant els 2 anys previs a 
l’ingrés; 4) elevació d’aspartat-aminotransferrasa (AST) > alanin-aminotransferrasa 
(ALT); 5) Elevació de gamma-glutamil transpeptidasa (GGT); 6) Bilirrubina sèrica > 3 
mg/dL. Els criteris d’exclusió van ser: 1) carcinoma hepatocel·lular; 2) altres causes 
d’hepatopatia no alcohòlica; 3) mort durant l’ingrés. Durant les primeres 48h de 
l’ingrés tots els pacients van ser avaluats de les següents característiques: 1) dades 
antropomètriques; 2) High Risk Alcoholism Relapse (HRAR); 3)  Interrogatori 
Sistematitzat de Consum d’Alcohol (ISCA); 4) diagnòstic de trastorn psiquiàtric present 
o passat segons DSM IV-TR; 5) Gravetat de la malaltia hepàtica segons Model End-
Stage Liver Disease (MELD) i Maddrey DF; 6) diagnòstic previ d’hepatopatia alcohòlica.  

Vam definir tres categories de retenció en el tractament pel trastorn per ús d’alcohol: 
1) assistència a la primera visita després de l’alta; 2) retenció en el tractament a curt 
termini (almenys una visita durant el segon semestre del primer any); 3) retenció en el 
tractament a llarg termini (almenys una visita durant el segon semestre del segon any). 
Aquells que van morir abans del moment de valoració (primer/segon any) es van 
considerar que estaven en tractament o no ho estaven en funció del darrer estat abans 
de morir. Un 16,7% dels pacients van fer tractament de l’alcoholisme fora del nostre 
centre per raons geogràfiques o de mobilitat.  

Es va registrar la mortalitat en el primer i segons any que consta en la història clínica 
informatitzada i centralitzada (història clínica compartida CatSalut). La informació 
sobre el consum d’alcohol es va registrar per telèfon o en persona, tant amb el pacient 
com, en la seva absència, amb un familiar. També es va considerar la història clínica i 
l’anàlisi de les mostres d’orina. Es va considerar recaiguda en el consum d’alcohol 
qualsevol mena d’ingesta, ja que en aquesta població qualsevol consum té un impacte 
significatiu sobre la mortalitat.  Es van considerar dos tipus de recaigudes: moderada (< 
40 grams d’alcohol per dia en dones i < 60 grams d’alcohol per dia en homes) i greu 
(consums superiors als de la recaiguda moderada).  Es van considerar dos punts 
temporals de tall, les recaigudes precoces (primer any) i tardanes (segon any).  Es va 
realitzar una comparació univariant fent servir els tests de t-student’s o de Mann-
Withney U depenent de la distribució de les variables (variables contínues) o els tests 
de Chi2 o de Fisher’s exact (variables categòriques). Per analitzar l’impacte de la 
retenció en el tractament sobre la recaiguda en el consum d’alcohol es va dur a terme 
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una regressió logística, considerant la retenció en el tractament a curt i llarg termini les 
variables independents i la recaiguda a curt i llarg termini les variables dependents. Les 
covariables van ser edat, sexe, consum de tabac, tractaments previs per l’alcoholisme, 
tractament en el mateix centre (addiccions i hepatologia), HRAR >3, MELD ≥20, 
Maddrey DF >31, grams d’alcohol consumits abans de l’ingrés, diagnòstic previ 
d’hepatopatia alcohòlica i trastorn psiquiàtric.  Només vam incloure aquelles 
covariables que en l’anàlisi univariant van resultar amb un valor de p inferior a 0,1.  La 
variable resultat principal va ser el resultat de l’anàlisi multivariant (Odds Ratio).  Vam 
fer un anàlisi de supervivència (Kaplan-Meier) per avaluar l’impacte del tractament 
sobre la supervivència. Finalment, vam avaluar en una regressió logística multivariant 
els factors relacionats amb la retenció en el tractament.  Els anàlisis es van fer amb 
SPSS Statistical Package (SPSS Inc., version 15.0, Chicago, IL9). El protocol va ser 
aprovat pel comitè d’ètica de l’Hospital Clínic segons la legislació nacional i la 
Declaració d’Hèlsinki (CEIC 2011/707). 

Resultats 

El 66,7% dels 120 pacients eren homes, sent l’edat mitjana de 48,7 anys (D E8,8). Un 
34,2% tenien trastorns psiquiàtrics, un 68,3% eren fumadors. La mitjana de consum 
d’alcohol abans de l’ingrés era de 116,3 grams per dia (DE 59). El 86,7% dels pacients 
acumulava més de 10 anys de consum elevat i un 72,5% bevien almenys 110 grams al 
dia; un 60% de la mostra mai havia rebut tractament.  Un 25% dels pacients tenien un 
alt risc de recaiguda segons la HRAR.  

Un 58,3% dels pacients van acudir a la primera visita amb l’especialista en addiccions 
després de l’ingrés, un 37% encara estava en tractament un cop acabat el primer any  i 
un 27,8% va estar dos anys en tractament; el 64,2% es van considerar que no 
continuaven en tractament a curt termini i un 70,8% a llarg termini -aquells que van 
morir però que seguien tractament en el moment de la mort es va considerar que 
continuaven en tractament.  El factor que prediu seguir en tractament a curt termini 
era el MELD alt (OR 3,7, IC95% 1,6-8,7%). En canvi els factors relacionats amb seguir en 
tractament a llarg termini eren el MELD alt (OR 3,3, IC95% 1,3-8,0), HRAR alt (OR 2,9, 
IC95% 1,1-7,3) i la presència de trastorns psiquiàtrics (OR 2,6, IC 95% 1,1-6,3).  

Els factors relacionats amb la recaiguda amb el consum d’alcohol a curt termini van ser 
HRAR alta (OR 3,0 IC 95% 1,2-7,5) i haver realitzat tractaments previs (OR 2,9, IC95% 
1,3-6,7). La retenció en el tractament no es va relacionar amb recaigudes ni a curt ni a 
llarg termini. Haver realitzat tractament en diferent centre per cadascuna de les dues 
patologies (hepatologia, addiccions) estava relacionat amb més risc de recaiguda a 
llarg termini (OR 5,4 IC95% 1,1-26,5) 

Un 10% dels pacients va morir el primer any i un 17,5% entre el primer i el segon any. 
La principal causa de mort va ser la descompensació hepàtica (28,6%) seguida 
d’hemorràgia digestiva (23,8%) i sèpsies (23,8%).  L’anàlisi de supervivència no mostra 
relació entre retenció en el tractament i supervivència.  
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Conclusions 

El tractament integrat dels supervivents a hepatitis alcohòlica és prometedor. Un 
esdeveniment extrem no és suficient per buscar tractament i deixar de beure.  El 
tractament actual de l’alcoholisme en supervivents d’una hepatitis alcohòlica no és 
apropiat degut a la baixa retenció en el tractament, l’elevat risc de recaiguda i l’escàs 
impacte del tractament sobre la recaiguda i la supervivència. Un episodi d’hepatitis 
alcohòlica és una bona oportunitat per intervenir en pacients que no havien rebut 
tractament prèviament.  
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Abstract 

Aims:  Alcoholic hepatitis (AH) is a life-threatening complication of alcohol use disorder 
(AUD). Alcohol abstinence is the main predictor of long-term prognosis. It is unknown 
whether AUD treatment retention (TR) after an AH episode impacts alcohol relapse 
and mortality, and what baseline factors influence TR.    

Methods: hospitalized patients (1999 -2012) with an episode of biopsy-proven AH 
were included (n=120). Demographic and clinical data, High-Risk Alcoholism Relapse 
(HRAR) scale, mortality and alcohol relapse were assessed through clinical records, 
telephone or personal interviews. Short-term and long-term TR were assessed at 12 
and 24 months, respectively  

Results:  After the index episode of AH, overall short-term and long-term TR were 37% 
and 27.8%, respectively. The severity of liver disease at baseline (MELD) predicted both 
short-term and long-term TR (OR 3.7 and 3.3, respectively), while HRAR >3 and history 
of psychiatric disorders predicted long-term TR (OR 2.9 and 2.6, respectively). 
Moreover, HRAR >3 (OR 3.0) and previous treatment for AUD (OR 2.9) increased the 
risk of relapse in the short-term. Importantly, receiving alcohol therapy in a center 
different from the hospital where admitted was associated with increased risk of 
alcohol relapse at long-term (OR 5.4).TR at short and long-term was not associated 
with short and long-term alcohol relapse or mortality.  

Conclusion: Experiencing an alcohol-related life-threatening complication is insufficient 
motivation to seek treatment for AUD. AUD treatment after an episode of AH is 
suboptimal with low TR rate, high risk of alcohol relapse and poor impact of treatment 
in alcohol relapse.  

Short summary:  More severe patients (HRAR >3, MELD >19, psychiatric disorders) 
were retained in treatment. Retention in treatment had not impact on survival or 
relapse. Integrate treatment is promising for AUD after an episode of AH. 

Keywords: alcohol, alcoholic hepatitis, alcohol use disorder, treatment retention, 
abstinence 

Abbreviations 

AUD: Alcohol Use Disorders; OR: Odds Ratio; TR: Treatment Retention; MELD: Model 
End-Stage Liver Disease; AH: Alcoholic Hepatitis; HRAR: High Risk Alcoholism Relapse; 
ALD: Alcoholic Liver Disease; AU: Addictions Unit 
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1. Introduction 

Excessive alcohol intake is a well-documented risk factor for around 200 medical 
conditions including alcoholic liver disease (ALD). Recent data from the World Health 
Organization indicate that alcohol use accounts for 50% of cirrhosis worldwide(Stein et 
al. 2016). ALD includes a spectrum of disorders from steatohepatitis to cirrhosis and 
hepatocellular carcinoma. Moreover, patients with underlying ALD and continuous 
alcohol intake can develop an episode of alcoholic hepatitis (AH), one of the most 
deadly alcohol-related medical condition with a short-term mortality of  20-
35%(McCullough & O’ Connor 1998). According to the NIAAA, Alcoholic Hepatitis 
Consortia(Crabb et al. 2016) AH is defined as “a clinical entity with rapid onset of 
jaundice with elevated serum aspartate transaminase, arising on the background of 
heavy alcohol use“. The impact of AH is relevant in terms of public health – e.g. 4.5 
hospitalizations for AH per 100,000 persons each year in Denmark(Sandahl et al. 2011) 
– and on an individual basis – e.g. 42% 4-year mortality in the USA(Mendenhall et al. 
1993)-.  

We recently showed that in patients surviving an index episode of AH, alcohol 
abstinence is the most important factor influencing long-term prognosis(Altamirano et 
al. 2017). Therefore, effective therapy of the underlying alcohol use disorder 
treatment (AUD) could prevent alcohol relapse and positively impact patient’s 
outcome.   In addition, “salvage” or early transplantation has been recently proposed 
in these patients, meaning that preventing further alcohol relapse is mandatory to 
prevent graft loss. Unfortunately, there are not many studies assessing AUD treatment 
in patients with AH (Im & Lucey 2016; Casanova & Bataller 2014; Altamirano et al. 
2012)(Donckier et al. 2014). 

Treatment retention to an AUD setting – considering both consultations and 
medication- has been shown to be a good predictor of abstinence(Aguiar et al. 2012; 
Lohit et al. 2016; Zweben et al. 2008). Although there are few studies on patients who 
had received a liver transplantation, the impact of treatment retention in AUD settings 
in patients with severe forms of ALD is largely unknown (Telles-Correia & Mega 2015; 
Terra et al. 2008).  In particular, there is no data on AUD treatment retention in 
patients that survive an episode of AH and its impact on alcohol relapse. The current 
study was undertaken to fill this knowledge gap. In our center, all patients hospitalized 
due to decompensated ALD and active drinking (including those with AH) are visited by 
a specialized alcohol psychiatrist and are offered AUD treatment.  So they do not 
initially request alcohol therapy.  It may be argued that compared to patients 
attending an alcohol clinic, AH patients may differ in two ways: on the one hand their 
organic condition may act as a reinforcement for abstinence; and on the other hand 
they may be less prone to see themselves as addicts and accept treatment for their 
AUD. 
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In summary, the impact of AUD treatment retention after an episode of AH has not 
been previously addressed and is potentially relevant for the prognosis of this patient 
population. In a large series of biopsy-proven AH that has been extensively studied in 
prospective clinical studies (Sancho-Bru et al. 2012) we assessed the rate of treatment 
retention to an AUD specialized treatment program after an episode of AH and its 
impact on alcohol relapse and mortality.  Predictive factors associated to treatment 
retention were also explored.
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2. Patients and Methods 

2.1. Study design:  Post-hoc analysis of a large subset of patients that received 
therapeutic intervention by an addiction specialist (n=120) out of a cohort of 142 
patients with biopsy-proven AH admitted to in-patient treatment(Altamirano et al. 
2017) was conducted. The clinical protocol of the management of patients with AH in 
our Center includes a first appointment with a psychologist or a psychiatrist in the first 
month after discharge and at least one appointment every two months during the first 
and second year.  

2.2. Patient population: Patients admitted to the Liver Unit of the Hospital Clinic of 
Barcelona from 1999 to 2012 with an episode of AH were included as described 
previously(Altamirano et al. 2017). Briefly, inclusion criteria were: 1) biopsy-proven AH 
(hepatocellular ballooning and presence of Mallory bodies, inflammatory infiltrate 
being predominant polymorphonuclear cells and pericellular fibrosis); according to 
NIAAA Alcoholic Hepatitis Consortia, all these patients have the diagnosis of definite 
AH;  2) at least one appointment with psychiatrist during admission; 3) high risk of 
alcohol consumption (>60 g/day) for at least 2 years prior to admission; 4) moderately 
elevated aminotransferases: aspartate aminotransferase (AST) > alanine 
aminotransferase (ALT);  5) high gamma-glutamyl transpeptidase (GGT); 6) high 
bilirubin serum levels (>3 mg/dL). Exclusion criteria were: 1) hepatocellular carcinoma; 
2) any other potential cause of liver disease; 3) death during index admission. The 
entire sample was assessed by a specialist of addictions unit who carry out a brief 
intervention and referral to out-patient specialized treatment. Upon hospitalization, 
the local clinical protocol in the Hospital Clinic of Barcelona includes a consultation for 
an alcohol addiction specialist. 

All patients were evaluated within 72 from admission. Parameters obtained during the 
index admission were:1) anthropometric data; 2) High Risk Alcoholism Relapse 
(HRAR)21 scale,  a 3-item questionnaire (score range 0-6 points) that allows patient 
stratification into two alcohol relapse risk categories (low risk -≤3- and high risk ->3-) 
and that has been validated in liver transplantation candidates for ALD(DiMartini et al. 
2000); 3) alcohol consumption before the episode of AH (grams/day), assessed using 
the Systematic Interview of Alcohol Consumption (SIAC)(Gual et al. 2001); 4) diagnosis 
of a current or past psychiatric disorder according to DSM IV-TR criteria (American 
Psychiatric Association 2000); 5) severity of liver disease by: Model End-Stage Liver 
Disease24,25 (MELD) and Maddrey DF (Farooq & Bataller 2016; Maddrey et al. 1978) , 6) 
Clinical diagnosis of  Alcohol Liver Disease (ALD) before admission . 

2.3. Definition of treatment retention in an alcohol program: Based on the clinical 
practice we defined three categories: 1) attendance to the first appointment in an 
Addictions Unit (AU) with a psychiatrist or a psychologist; 2) short-term treatment 
retention -at least one appointment with a psychologist or a psychiatrist during the 
second six months of the first year; 3) and long-term treatment retention -at least one 
appointment with a psychologist or a psychiatrist during the second six months of the 
second year.  Those who died before the assessment point (first or second year) were 
considered that were in treatment or were not according to their last status (See figure 
1). The majority of patients followed an AUD treatment program in the same hospital 



81 | P à g i n a  
 

where the liver disease was treated. For geographical and transportation reasons, 
16.7% were treated in a different specialized center within the community. 

2.4. Outcome data:  Mortality in the first and second year was retrieved from clinical 
records. Data on alcohol consumption after the AH episode was retrospectively 
collected considering different sources of information: 1) self-report via telephone or 
personal interview to the patient and/or patient’s relatives, and/or 2) the clinical 
records and/or 3) alcohol urine test in those attending the hospital AU (Altamirano et 
al. 2017). Alcohol relapse was defined as any amount of alcohol consumed after 
admission. We used a very strict definition of relapse including one-time consumption 
because the severity of the underlying liver disease and the potential detrimental 
effects of any alcohol intake on liver function. Two types of alcohol relapse were 
considered: moderate (<40 grams of pure alcohol per day for women and <60 grams of 
pure alcohol per day in men) and heavy use (≥60 grams of pure alcohol  per day for 
men and ≥40 grams of pure alcohol  per day for women). Two relapse points were 
considered:  short-term relapse (at 1 year) and long-term relapse (at 2 years).  

2.5. Statistical analysis: Continuous variables were described as mean (standard 
deviation). Categorical variables were described by counts and percentages. Univariate 
analysis: Differences between categorical variables were assessed by the Chi-squared 
test or Fisher´s exact test according to the distribution. Differences between 
continuous variables were assessed by Student´s t test.  The p-values for the univariate 
tests were not corrected for multiple testing, because those tests were taken as 
exploratory. To analyze the impact of treatment retention in an addictions unit in 
alcohol relapse we run a logistic regression considering short-term treatment retention 
(1-year) and long-term treatment retention (2-years) as independent variables and 
short-term alcohol relapse and long-term alcohol relapse as dependent variables.  
We considered as potential co-variables baseline clinical and demographic factors such 
as age, sex, tobacco consumption, previous treatment for AUD, treatment for AUD in 
the same center of treatment for liver disease, HRAR >3, MELD ≥21, Maddrey DF ≥32, 
alcohol consumption prior to admission, previous diagnosis of ALD, and any psychiatric 
disorder.  We included in multivariate analyses those variables which showed p<0.1 in 
univariate analysis or were clinical significant.  The results of the multivariable logistic 
regression analysis (odds ratio –OR-) were considered to be the main outcome, as it 
determined those variables independently associated with the outcome. For 
inferential analysis, those who died during the follow-up period were considered as 
retention in treatment if the last status before death was retention in treatment and 
non-retention in treatment if the last status was non-retention. We also assessed 
impact of AUD treatment retention in mortality through Kaplan-Meier curves and 
univariate analysis. We did not conducted Cox regression nor Logistic Regression 
because lack of findings in univariate analysis. Baseline clinical and demographic 
factors were also assessed by univariate and logistic regression (for those variables 
who showed p<0.1 in univariate analysis) in order to identify predictors of treatment 
retention (dependent variables shor-term treatment retention; long-term treatment 
retention). The SPSS statistical package (SPSS Inc., version 15.0, Chicago, IL) was used 
for all analyses. 
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2.6. Ethical issues 

The protocol was approved by the Ethics Committee of the Hospital Clinic according to 
Declaration of Helsinki and national legislation. All patients gave written informed 
consent (CEIC 2011/707). 

  



83 | P à g i n a  
 

3. Results 

3.1. Patient characteristics. 

Baseline characteristics of the series are depicted in table 1. Briefly, 120 patients with 
biopsy-proven AH, that survived the index hospitalization and were assessed by a 
psychiatrist during hospitalization were included. Mean alcohol consumption was 
116.3±59 g/day. One hundred and four patients (86.7%) had a history of at least 11 
years of heavy alcohol use, 87 (72.5%) drunk at least 110 grams of pure alcohol per day 
and 72 patients (60%) had not received previously treatment for AUD. According to 
HRAR, thirty patients (25%) had a high risk of alcohol relapse. A psychiatric disorder 
was identified in forty-one patients (34.2%). Tobacco users were eighty-two (68.3%).  

 

3.2. Treatment retention in alcohol specialized units during the follow-up. 

We first analyzed the percentage of patients that were followed-up in addiction unit. 
Seventy patients (58.3%) attended the first appointment, 40 (37%) continued in 
treatment after 12 months and 27 (27.8%) after 24 months. According to our 
definitions (see methods), patients were stratified into short-term non-retained (n=77, 
64.2%), and long-term non-retained (n=85, 70.8%). Those who died before the first 
assessment point were considered retained or non-retained according to their last 
status. Figure 1 shows recruitment and TR data.    

3.3. Predictors of alcohol use disorder treatment retention at admission. 

Next, we analyzed the predictive value of parameters obtained at admission on 
treatment retention to an alcohol program. The univariate analysis identified that 
presence of psychiatric disorders, a HRAR scale >3, previous treatments for AUD and 
the MELD score were associated with retention to alcohol therapy during follow-up 
(see table 4). Multivariate analyses (Supplementary material: table 5 and 6) showed 
that higher MELD was independently associated with short-term TR (OR 3.7, CI95% 
1.6-8.7), while higher MELD (OR 3.3, CI 95% 1.3-8.0), HRAR >3 (2.9, CI95% 1.1-7.3) and 
presence of psychiatric disorders (OR 2.6, CI95% 1.1-6.3) were independently 
associated with long-term TR. Severe patients –because psychiatry co-morbidities, 
AUD severity or more advanced liver disease- were most likely to be in alcohol 
treatment after two years.   

  

3.4. Impact of alcohol use disorder treatment retention and clinical/demographic co-
variables in short-term and long-term alcohol relapse. 

We next assessed the impact of TR to an alcohol program on relapse. Sixty-two (51.7%) 
patients relapsed during the first year and 85 patients (70.8%) did during the first two 
years. Seventy-three percent of those who relapsed at long-term did it in the first year. 
Importantly, nearly half of the patients that relapsed (n=42, 42.5%) did it as a heavy 
alcohol pattern. Table 1 shows the results of the univariate analyses.  For short-term 
relapse, a HRAR scale > 3 (p=0.020), grams pure alcohol per day (p=0.093) and previous 
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treatment for AUD showed enough statistical signification (p<0.1) to be included in 
multivariate analyses. For long-term relapse, age (p=0.049), treatment in different 
alcohol specialized unit (p=0.039) and previous treatment for AUD (p=0.040) showed 
enough statistical signification (p<0.1) to be included in multivariate analyses.  
Multivariate analysis (table 2 and 3) showed that  a HRAR scale >3 was independently 
associated with an increased risk of alcohol relapse (OR 3.0 CI95% 1.2-7.5) at one year. 
Moreover, previous treatment of AUD increased the risk of relapse in the short-term 
(OR 2.9 CI95% 1.3-6.7). Importantly, treatment retention at short and long-term was 
not associated with short and long-term alcohol relapse. However, having the alcohol 
therapy in a different center from the index hospital was associated with an increased 
the risk of alcohol relapse at long-term (OR 5.4 CI95% 1.1-26.5).  

3.5. Impact of alcohol treatment retention and clinical/demographic co-variables on 
short-term and long-term mortality. 

Finally, we studied the impact of TR to alcohol program as well as other variables on 
patient mortality. Cumulative mortality of patients surviving the index episode of AH 
was 10% (n=12) and 17.5% (n=21) during the first and second year, respectively.. Fifty-
seven percent of all deaths occurred during the first year. The main cause of death was 
multiorganic faillure after liver descompensation (n=6, 28.6%), followed by upper 
gastrointestinal bleeding (n=5, 23.8%) and septic shock (n=5; 23.8%). In two cases, the 
cause of death was respiratory failure (9.5%). Only three deaths were not related to 
liver disease (14.3%) –lung cancer, mouth cancer and severe traumatic injury-. Early 
mortality and two years cumulative mortality were not associated with any socio-
demographic, clinical characteristic or treatment retention in univariate analysis (data 
not shown). Finally, Kaplan-Meier analyses showed no differences between short-term 
retention and non-retention, or between long-term retention and non-retention on 
patient’s survival (Supplementary Material: Figure 2 and 3).   
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4. Discussion. 

 

We recently demonstrated that alcohol abstinence is the main determinant of long-
term prognosis in patients surviving an episode of AH. Unfortunately, there are no 
studies assessing the usefulness and feasibility of different interventions to reduce 
alcohol relapse among this patient population. Our results indicate that the location of 
the alcohol therapy, rather than RT, influence the rate of alcohol relapse. These 
intriguing results strongly suggest that integrated care is important for the prognosis of 
AUD after an episode of AH.  The first year after an episode of AH is crucial because 
mortality (57.1%) and alcohol relapses (72.9%) are concentrated in this period of time. 
However, TR at the end of this period is low. In fact, more than 40% of patients do not 
attend to the first appointment to the AU and one year after the episode of AH 63% 
patients have not been enrolled in AUD treatment. Having received previous 
treatment for AUD predicts short-term alcohol relapse. High Risk Alcoholism Relapse 
scale (HRAR) is a potential instrument to predict short-term alcohol relapse in this 
population but does not predict long-term alcohol relapse. Long-term alcohol relapse 
is predicted by following AUD treatment in a different center of liver disease 
treatment. The impact that has retention to a specialized alcohol treatment after 
surviving an AH to prevent relapse is null.  

4.1. Integrate treatment versus parallel treatment  

Patients treated for AUD and liver disease in the same center relapsed less. So, our 
study suggests that integrate care combining liver unit and addictions unit in the same 
center(Addolorato et al. 2013)  is helpful  for reducing long-term relapse in AH as well. 
 Integrate care may enhance the patient perception of both treatments as 
complementary and may improve the skills of both psychiatrists and hepatologists who 
work together in those teams. 

 

4.2. Low TR to AUD treatment after an episode of AH 

Before the episode of AH, 60% patients had not previously received any alcohol 
treatment and after the episode 40% did not engage in alcohol therapy. These results 
are not surprising if we consider that AUD are one of the mental disorders with the 
widest treatment gap(Robert et al. 2004). Even if patients received a psychiatric 
intervention during their admission for an AH to increase alcohol treatment 
engagement, most of them were not enrolled in.  Stigma, attitudinal barriers and 
insufficient readiness to change can explain partially this treatment gap. Some 
treatment approaches like motivational interviewing(Lundahl et al. 2013; Palacio et al. 
2016) and share decision making(Bradley & Kivlahan 2014) have demonstrated being 
effective in several medical settings (e.g. alcohol liver disease or diabetes mellitus in 
primary care)  to increase engagement, but evidence in AH is scarce.  

Remarkably, those patients who were affected by severe organic (MELD) or alcoholic 
(HRAR, psychiatric co-morbidities) disease trended to be more retained in alcohol 
treatment. The fact that more severe cases of AUD are those who access to treatment 
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is well-known(Rehm et al. 2015). This data might translate that those who were “less 
ill” had less insight of AUD and did not seek treatment. Less severe of alcohol related 
problems was already found as predictor of low adherence to psychological 
treatment(Vuoristo-Myllys et al. 2013). At the same time, if we treated the most 
severe patients, we could expect lower success rates.   

4.3. Limited impact of AUD treatment retention on alcohol relapse 

Reducing alcohol consumption is insufficient for improving prognosis (Potts et al. 2013; 
Altamirano et al. 2017). Compared with a cohort of alcohol dependant patients treated 
 in our environment (38% of alcohol relapses at 5-year of follow-up), patients that have 
suffered an AH have higher relapse rates despite they were in treatment (59.7%-
72.9%)(Gual et al. 2009). In addition, there were no differences between those who 
attended treatment and those who did not regarding alcohol relapse rates and 
mortality.  Low treatment efficacy might be explained by the scarcity of specific AUD 
treatment for this population(Addolorato et al. 2016) (Khan et al. 2016) including the 
fact that they did not actively seek treatment. So, new evidence-based treatment 
approaches are required and alternatives aiming to increase treatment retention and 
motivation by these patients as brief intervention or motivational 
interviewing(Bertholet et al. 2005) should be considered.  Further studies in this 
population are mandatory.  

Previous attempts to deal with alcohol problems conduct to less success in subsequent 
treatments(Terra et al. 2008).  This relationship might be explained by two reasons. 
First, people who fail in previous rehabilitation have low self-efficacy to achieve the 
goal of abstinence in the future(Greenfield et al. 2000; Kadden & Litt 2011); and 
second, unsuccessfulness is a marker of severity(Terra et al. 2008).   

In terms of alcohol relapses, lack of differences between both groups regarding 
treatment retention is the main concern resulting from this study, as the previous 
evidence in addiction treatment is in the opposite sense(Aguiar et al. 2012). Again, 
evidence-based treatments for this population are urgently required in order to 
improve their efficacy.  

4.4. Limitations and Strengths  

Our study has several limitations.  First, retrospective collection of relapses and follow-
up data might introduce a recall bias. Second, the single-center study design hinders 
generalization of results.  However, both limitations are acceptable in early stage of 
research in a specific field as our case.  Third, psychiatrist intervention during and after 
admission is not standardized, so it is difficult to generalize results. However, the 
mental health professionals’ intervention represents common clinical practice in our 
environment based on Spanish guidelines (medical care, combined psychotherapy 
both group-based and individual-based and pharmacotherapy, individualized 
treatment)(Socidrogalcohol 2014). Fourth, desirability bias is an intrinsic limitation of 
self-reporting in addictions field but it does not avoid the use of self-reporting in 
sensitive trials as drugs’ approval(Anon; EMA 2010).  Fifth, our study does not allow 
validate HRAR because it was out of our aims and design, but the results shows that 
HRAR is promising to predict short-term relapse, which is the most critical period.  
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Regarding the current trend to increase therapy alternatives for severe cases of AH –
especially liver transplantation(Mathurin et al. 2011)–the validation of this and other 
instruments in patients with AH seems essential. On the other hand, our study has 
several strengths. First, naturalistic approach of the study is a main strength because it 
is a reflex of clinical practice. Second, AH diagnosis criteria were very strict, so the 
sample of AH was reliable. Third, sample size is appropriate weighting the strict 
diagnosis criteria of AH. Fourth, two years follow-up is an accurate period regarding 
disease course. Finally, the psychosocial evaluation and chart/telephone follow-up 
descriptions are detailed, precise and outstanding.  

5. Conclusion 

Integrate care in survivors after an episode of AH is promising. An extreme life-event 
as an episode of AH is not enough to give up alcohol intake and seek treatment for 
AUD. Current AUD treatment after an episode of AH is not appropriate regarding the 
low treatment retention, high risk of alcohol relapse and null impact of treatment in 
alcohol relapse. An episode of AH is a good opportunity to intervene in non-previously 
treated patients. 
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Table 1. Univariate analysis of short term and long-term retention and potential co-variables 

involved in alcohol relapse (n=120) 

 All 

sample 

(n=120) 

Short-

term 

relapse 

n=62 

(n,%) 

No 

short-

term  

relapse 

n=58 

(n,%) 

p Long-

term 

relapse 

n=85 

(n,%) 

No long-

term 

relapse 

n=35 

(n,%) 

p 

Sex (male) 80 (66.7) 45 (72.6) 35 (60.3) 0.155 56 (65.9) 24 (68.6) 0.766 

Age (mean, 

SD) 

48.7 

(8.8) 

47.5  

(8.4) 

49.9 

(9.0) 

0.132 47.7 

(8.6) 

51.1 

(8.8) 

0.049 

Psychiatric 

disorder 

41 (34.2) 20 (32.3) 21 (36.2) 0.649 30 (35.3) 11 (31.4) 0.685 

Tobacco 

consumption 

82 (68.3) 46 (74.2) 36 (62.1) 0.154 57 (67.1) 25 (71.4) 0.640 

HRAR >3 30 (25.0) 21 (33.9) 9 (15.5) 0.020 24 (28.2) 6 (17.1) 0.202 

Alcohol grams 

use per day 

(mean, SD) 

116.3 

(58.9) 

125.0 

(66.4) 

107.1 

(48.6) 

0.093 121.3 

(63.2) 

104.3 

(45.5) 

0.152 

Previous ALD 39 (32.5) 23 (37.1) 16 (27.6) 0.370 31 (36.5) 8 (22.9) 0.420 

MELD high 35 (29.2) 16 (25.8) 19 (32.8) 0.402 24 (28.2) 11 (31.4) 0.726 
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severity ≥ 21 

Maddrey DF 

high severity 

(≥32) 

71 (59.2) 36 (58.1) 35 (60.3) 0.800  50 (58.8) 21 (60.0) 0.905 

First 

appointment 

AU 

70 (58.3) 37 (59.7) 33 (56.9) 0.757 49 (57.6) 21 (60.0) 0.812 

Treatment 

retention 1y

  

43 (35.8) 23 (37.1) 20 (34.5) 0.765 30 (35.3) 13 (37.1) 0.848 

Treatment 

retention 1y 

and 2y 

35 (29.2) 21 (33.9) 14 (24.1) 0.241 28 (32.9) 7 (20.0) 0.156 

Treatment in 

AU  in 

different 

center of liver 

unit 

48 (40.0) 12 (19.4) 8 (13.8) 0.414 18 (21.2) 2 (5.7) 0.039 

Previous 

treatment for 

AUD 

48 (40) 33 (53.2) 15 (25.9) 0.002 39 (45.9) 9 (25.7) 0.040 

* Those who died during the analyzed period were considered as good adherent if the last 

status before death was good adherence; AU= Addictions Unit; HRAR= High Risk Alcoholism 
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Relapse; MELD= Model End-Stage Liver Disease; AUD=Alcohol Use Disorder; ALD= Alcohol Liver 

Disease 

Differences between categorical variables were assessed by the Chi-squared test or Fisher´s 

exact test according to the distribution. Differences between continuous variables were 

assessed by Student´s t test.   
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Table 2. Logistic Regression for assessing the Impact of AUD treatment retention in short-

term alcohol relapse 

Model 1a OR CI95% 

Short-term retention 1.0 0.4-2.3 

HRAR >3 3.0 1.2-7.5 

Age 1.0 0.9-1.0 

Sex  1.9 0.8-4.4 

Treatment in AU  in different 

center of liver unit 

1.9 0.7-5.4 

Model 1b* OR CI95% 

Short-term retention 1.0 0.4-2.2 

Previous treatment 2.9 1.3-6.7 

Alcohol grams use per day 

(mean, SD) 

1.0 1.0-1.0 

Age 1.0 0.9-1.0 

Sex  2.3 1.0-5.4 

Treatment in AU  in different 

center of liver unit 

1.6 0.6-4.8 

 

*Previous treatment and daily alcohol intake are items of HRAR. In order to avoid collinearity 

we performed two multivariate analysis. AU= Addictions Unit; HRAR= High Risk Alcoholism 

Relapse; MELD= Model End-Stage Liver Disease; AUD=Alcohol Use Disorder 
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Table 3. Logistic Regression for assessing the Impact of AUD treatment retention and long-

term alcohol relapse 

Model  1a OR CI95% 

Short-term retention 0.5 0.2-1.5 

Long-term retention 2.7 0.8-9.6 

HRAR >3 2.0 0.7-6.0 

Age 0.9 0.9-1.0 

Sex  1.2 0.5-3.0 

Treatment in AU  in different 

center of liver unit 

5.4 1.1-26.5 

Model 1b* OR CI95% 

Short-term retention 0.4 0.1-1.3 

Long-term retention 3.1 0.8-11.3 

Previous treatment 2.1 0.8-5.4 

Alcohol grams use per day 

(mean, SD) 

1.0 1.0-1.0 

Age 1.0 0.9-1.0 

Sex  1.3 0.5-3.4 

Treatment in AU  in different 

center of liver unit 

4.9 1.0-24.0 

 

*Previous treatment and daily alcohol intake are items of HRAR. In order to avoid collinearity 

we performed two multivariate analysis. AU= Addictions Unit; HRAR= High Risk Alcoholism 

Relapse; MELD= Model End-Stage Liver Disease; AUD=Alcohol Use Disorder 
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Table 4. Univariate analysis of baseline factors and short-term and long-term retention 

(n=120) 

 All 

sample 

n=120 

(n,%) 

 

Treatment 

retention 

1 year 

n=43 

(n,%) 

 

No 

Treatment 

retention 

1 year 

n=77 

(n,%) 

 

p Treatment 

retention 

2 year 

(n,%) 

n=35 

No 

treatment 

retention 

2y 

(n,%) 

n=85 

p 

Sex (male) 80 

(66.7) 

27 (62.8) 53 (68.8) 0.501 20 (57.1) 60 (70.6) 0.156 

Age (mean, 

SD) 

48.7 

(8.8) 

48.5 (6.3) 48.8 (9.9) 0.870 48.8 (9.3) 48.3 (7.2) 0.717 

Psychiatric 

disorder 

41 

(34.2) 

17 (39.5) 24 (31.2) 0.554 17 (48.6)

  

24 (28.2) 0.033 

Tobacco 

consumption 

82 

(68.3) 

28 (65.1) 54 (70.1) 0.571 22 (62.9) 60 (70.6) 0.408 

HRAR >3 30 

(25.0) 

14 (32.6) 16 (20.8) 0.153 14 (40.0) 16 (18.8) 0.015 

Alcohol grams 

use per day 

116.3 

(58.9) 

113.7 

(50.0) 

117.8 

(63.7) 

0.718 119.7 

(72.9) 

114.9 

(52.6) 

0.689 
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(mean, SD) 

Previous ALD 39 

(32.5) 

15 (34.9) 24 (31.2) 0.381 16 (45.7) 23 (27.1) 0.514 

MELD high 

severity ≥ 21 

35 

(29.2) 

20 (46.5) 15 (19.5) 0.002 16 (45.7) 19 (22.4) 0.010 

Maddrey DF 

high severity 

(≥32) 

71 

(59.2) 

28 (65.1) 43 (55.8) 0.322 23 (65.7) 48 (56.5) 0.349 

Treatment in 

AU  in 

different 

center of liver 

unit 

20 

(16.7) 

7 (16.3) 13 (16.9) 0.932 6 (17.1) 14 (16.5) 0.928 

Previous 

treatment for 

AUD 

48 

(40.0) 

23 (53.5) 25 (32.5) 0.024 19 (54.3) 29 (34.1) 0.040 

* Those who died during the analyzed period were considered as good adherent if the last 

status before death was good adherence; AU= Addictions Unit; HRAR= High Risk Alcoholism 

Relapse; MELD= Model End-Stage Liver Disease; AUD=Alcohol Use Disorder; ALD= Alcohol Liver 

Disease  

Differences between categorical variables were assessed by the Chi-squared test or Fisher´s 

exact test according to the distribution. Differences between continuous variables were 

assessed by Student´s t test.   
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Table 5. Logistic Regression for assessing predictors of short-term retention 

 

 

  

Model 1a OR CI95% 

Previous treatment 2.2 1.0-5.0 

MELD ≥21 3.7 1.6-8.7 

Psychiatric disorder 1.5 0.65-3.5 

Model 1b* OR CI95% 

HRAR >3 1.7 0.7-4.2 

MELD ≥21 3.7 1.6-8.6 

Psychiatric disorder 1.7 0.7-3.8 
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Table 6. Logistic Regression for assessing predictors of long-term retention 

 

Model 1a OR CI95% 

Previous treatment 2.0 0.9-4.7 

MELD ≥21 3.3 1.3-8.0 

Psychiatric disorder 2.6 1.1-6.3 

Model 1b* OR CI95% 

HRAR >3 2.9 1.1-7.3 

MELD ≥21 3.2 1.3-8.0 

Psychiatric disorder 3.0 1.2-7.2 
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Figure 1.  Flowchart of recruitment, mortality and follow-up after an episode of 
alcoholic hepatitis. 

AU: Addictions Unit; AH: Alcohol Hepatitis 

 

  

Patients addmited for 
AH with biposy 

proven of AH 168

Sample

120

(71.4%)

Referral to treatment

AU 119 (99.2%)

First appointment 

70 (58.3%),

Short-term retention 
(12m)

AU 40 (37%)

Long-term 
retention(24m )

AU 27 (27.8%) 

Died 21 (17.5%)

Long-term retention 8 
(38.1%)

Died 12 (10%): 

Short-term retention 3 
(25%)

Lack of assessment by 
AU:  22(13.1%)

Died during 
admission:26 (15.5%) 
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Capítol 6 Resultats Estudi 4 

Role of Alcohol and Drug Detection by Regular Urine Sample Testing in the 
pre-transplant evaluation for Alcoholic Liver Disease.  

López-Pelayo H, Altamirano J, López E, Barrio P, López A, Gual A, Lligoña A 

Factor d’impacte (JCR): 2,077 

Quartil:  Adicciones 

Categoria: SUBSTANCE ABUSE 
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Objectius 

Avaluar la sensibilitat per detectar consum de substàncies del cribratge regular en 
orina i comparar-lo amb la sensibilitat per detectar el consum de substàncies del 
consum declarat pel pacient. Avaluar l’impacte sobre la supervivència de l’adherència i 
dels possibles resultats positius als cribratges regulars de substàncies en orina en 
pacients en procés d’avaluació per trasplantament hepàtic per causa alcohòlica. 
Explorar els factors basals associats a alta adherència als cribratges regulars de 
substàncies en orina en pacients en procés d’avaluació per trasplantament hepàtic per 
causa alcohòlica. 

 

Mètode 

Es tracta d’un estudi retrospectiu dels pacients majors d’edat que van ser avaluats en 
el nostre centre per possible trasplantament hepàtic per hepatopatia alcohòlica entre 
gener de 2008 i gener de 2014. Es van descartar aquells que no van poder acudir a fer 
el seguiment a la nostra unitat d’addiccions per limitacions geogràfiques.  La inclusió a 
l’estudi va ser a la primera visita amb psiquiatria i la finalització fins l’octubre de 2015 o 
la data de la mort si aquesta esdevenia abans. 

Tots els pacients avaluats per trasplantament hepàtic fan una valoració psiquiàtrica i 
psicològica i es vinculen a detecció regular de substàncies en orina (etanol, 
benzodiazepines, cotinina, cocaïna, opiacis i cànnabis). La freqüència del mostreig va 
ser segons pràctica clínica habitual i en funció del criteri clínic de l’avaluador, la 
substància o substàncies consumides, la capacitat per acudir-hi per part del pacient 
(raons geogràfiques, físiques, familiars o laborals). Habitualment es prescriuen dos 
cops per setmana, sent suficient per detectar consum regular però no consum 
ocasional.  

Es van recollir prospectivament dades sociodemogràfiques (edat, gènere) i clíniques 
(diagnòstic psiquiàtric present o passat segons DSM IV-TR), patró de consum d’alcohol 
actual i en el passat d’acord amb l’Interrogatori Sistematitzat de Consum d’Alcohol 
(ISCA), patró de consum present i passat de consum de substàncies i la High-Risk 
Alcoholism Relapse. De forma retrospectiva es va recollir el número de mostres d’orina 
programades i el número de mostres d’orina recollides, així com el resultat, si s’havia 
arribat a fer el trasplantament hepàtic i la supervivència. L’adherència es va calcular 
com: (número de mostres d’orina realitzades/mostres d’orina programades) x 100. 
Vam considerar alta adherència acudir al 75% o més de les mostres d’orina 
programades, no alta adherència si acudia a menys del 75% de les mostres d’orina 
programades. També es va recollir el Model End-Stage Liver Disease (MELD) en el 
moment de la primera mostra d’orina.  

Les variables contínues es van comparar entre grups per mitjà del test de la t-Student, 
ANOVA o del test de U-Mann-Whitney’s, i les categòriques per mitjà del tests de 
Pearson Chi2 o del test de Fisher’s exact.  Es va calcular per separat la sensibilitat i 
l’especificitat de la declaració del pacient i de la detecció seriada en orina fent servir 
com a Gold Standard el coneixement del consum de la substància obtingut per 
qualsevol mitjà (orina o declaració). Per investigar les variables que tenien un  impacte 
sobre la mortalitat es va realitzar un anàlisi de regressió de Cox  univariat; aquelles 
variables que van resultar significatives (<0.1) es van introduir en una regressió 
multivariant de Cox (Hazard Ratio), sent aquest darrer el resultat principal. També és 
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va realitzar un anàlisi de supervivència Kaplan-Meier per conèixer l’impacte de 
l’adherència sobre la mortalitat.  Es va realitzar un anàlisis multivariant (regressió 
logística binaria) per saber quins factors es relacionaven amb l’adherència.  

Resultats  

Es van incloure 84 pacients, 88,1% homes i amb una edat mitjana de 53,7 anys (DE 
6,2). La majoria estaven vius al final de l’estudi (67,9%) i un 34,5% havien estat 
trasplantats. Es van seguir una mitjana de 15,9 mesos (DE 11,4). El 29,8% tenien un 
problema de salut mental, el diagnòstic més freqüent va ser un trastorn de 
personalitat del clúster B (10,7%) seguit de trastorn depressiu (7,1%), trastorn 
d’ansietat (4,8%) i altres trastorns de personalitat (7,2%).  La mitjana del MELD va ser 
de 14,2 (DE 5,6) i un 11,9% tenien un risc de recaiguda moderat o alt segons la HRAR 
(>3).  Un 46,4% tenien un trastorn per dependència de la nicotina, un 33,3% del 
cànnabis, un 11,9% dels sedants, un 14,3% de la cocaïna i un 13,1% dels opioides. Un 
61,9% va presentar una adherència alta a les mostres d’orina.  Un 15,5% va presentar 
com a mínim un positiu per consum d’alcohol o va declarar haver-ne fet ús. La 
declaració de consum va ser més sensible per detectar consum de substàncies que la 
mostra d’orina en el cas de la cocaïna i els sedants, la situació inversa es va produir per 
l’alcohol, el cànnabis i el tabac. No va haver cap cas de consum d’opioides declarat o 
identificat per mostra d’orina. L’adherència o el fet de donar positiu en alguna mostra 
no va tenir cap impacte sobre que el trasplantament hepàtic es realitzés. La baixa 
adherència (HR 0,44 p=0,04), puntuacions elevades en la HRAR (HR 2,95, p=0,02) i en 
el MELD (HR 1,08, p=0,03) es relacionaven de forma independent amb la mortalitat.  El 
fet de tenir un resultat positiu en alguna mostra d’orina no tenia impacte sobre la 
mortalitat. L’únic factor predictor de baixa adherència va ser patir un trastorn de 
personalitat (OR 0,29 IC 95% 0,08-0,97, p=0.04). 

Conclusions 

Tant la declaració de consum com el mostreig d’orina és útil en pacients que estan en 
avaluació per trasplantament hepàtic. Excepte per la cocaïna i les benzodiazepines 
sembla que el mostreig d’orina és més sensible que la declaració de consum per part 
del pacient. Els pacients amb millor adherència al mostreig d’orina tenen millor 
pronòstic. L’adherència en pacients amb trastorn de personalitat requereix més 
esforços per part dels professionals per millorar-la.  
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Capítol 7 Discussió 
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A continuació resumim breument les principals troballes dels quatre estudis.  El 
consum de risc i la dependència de l’alcohol abans del diagnòstic de càncer de via àrea 
superior són freqüents  (46,6% i 13,1% respectivament). La intervenció per part del 
metge/ssa tractant no és universal (42,9% en tota la mostra, 52,6% en bevedors de 
risc) però més habitual que en atenció primària (10%); a més, és efectiva en un de cada 
quatre pacients i un factor associat a la disminució del consum d’alcohol durant el 
seguiment. El consum de cànnabis o el consum de risc d’alcohol són factors de mal 
pronòstic per la reducció de consum d’alcohol durant el seguiment posterior a la 
intervenció quirúrgica.   

El 62% dels pacients que han patit una hepatitis alcohòlica sobreviuen a llarg termini 
(55 mesos de mediana)  i un 60% tornen a consumir alcohol.   La mortalitat està 
relacionada amb criteris clínics de gravetat basal (ABIC, MELD) i amb  l’edat,  així com 
inversament associat a l’abstinència completa de l’alcohol.  La mortalitat al final del 
seguiment és superior en aquells que tornen a consumir alcohol (44% versus 29%). Els 
pacients que tornen a beure també tenen més descompensacions hepàtiques (36% 
versus 58%). L’edat i el fet d’haver realitzat tractaments previs són factors de mal 
pronòstic per mantenir l’abstinència. L’arbre de decisió que sorgeix del model CART 
discrimina dues poblacions: 1) alta probabilitat d’abstinència,  que són els pacients 
sense tractaments previs i > 48 anys d’edat; 2) baixa probabilitat d’abstinència, que 
són els pacients amb tractaments previs per alcoholisme i  ≤ 48 anys d’edat. En el 
segon estudi dels pacients amb hepatitis aguda alcohòlica, 120 pacients van rebre 
intervenció per part de la unitat de conductes addictives. D’entre ells menys del 60% 
van arribar a la primera visita, només el 37% continuaven en tractament després d’un 
any i el 27,8% després de dos anys. Els pacients que es retenen en tractament són els 
meus greus (HRAR >3, MELD, trastorn psiquiàtric comòrbid).  Els factors que tenen un 
impacte sobre les recaigudes en el consum d’alcohol a curt termini son una HRAR >3  i 
haver rebut tractament previ pel trastorn d’ús d’alcohol. A llarg termini, la recaiguda 
s’associa amb fer tractament pel trastorn d’ús d’alcohol i l’hepatopatia a diferent 
centre. En canvi, la retenció al tractament no es relaciona amb les recaigudes a curt ni 
llarg termini. La retenció en el tractament tampoc tenia impacte sobre la 
supervivència.  

En el grup de pacients en procés d’avaluació per trasplantament, els test d’orina 
regulars tenen més sensibilitat per la recaiguda en el consum d’alcohol, cànnabis i 
tabac  que no pas el consum declarat pel pacient. En canvi, el consum declarat és més 
sensible per les benzodiazepines i la cocaïna que no pas els test d’orina regular. La 
mortalitat era major entre aquells pacients no adherents que entre els adherents a 
controls d’orina (51,5% versus 19,6%). La mortalitat es relacionava amb la baixa 
adherència, un HRAR>3 i un MELD elevat . El fet de donar positiu en alguna mostra 
d’orina no té impacte sobre la mortalitat. L’únic factor predictor de baixa adherència 
es patir un trastorn de personalitat. 

Podem rebutjar les dues hipòtesis nul·les inicials: 1) Un esdeveniment de salut advers i 
greu és suficient per deixar de consumir alcohol; 2) El tractament estàndard de 
l’alcoholisme és suficient pels pacients que pateixen alcoholisme i una condició 
mèdica.  D’aquesta manera acceptem provisionalment que hi ha una hipòtesis 
alternativa que assegura que calen tractaments específics per aconseguir millora la 
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salut i la qualitat de vida dels pacients que pateixen simultàniament una malaltia 
orgànica greu i un trastorn per ús d’alcohol, ja que un esdeveniment de salut advers i 
greu no és suficient per deixar de consumir alcohol i l’adherència i eficàcia dels 
tractaments habituals per l’alcoholisme són baixes.  
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1. La fantasia moralista i la realitat clínica  

Els tres grups de pacients –amb hepatitis alcohòlica, en avaluació per trasplantament a 
causa d’una hepatopatia alcohòlica i els supervivents a un càncer de via àrea superior- 
presenten un consum d’alcohol després de l’esdeveniment  clínic del 62%, 15,5% i 
24,5% respectivament.  És a dir, tot i estar en situacions vitals molt adverses derivades 
del consum d’alcohol, en el millor dels casos  un de cada sis tornarà a beure i en el 
pitjor dels casos tres de cada cinc.    

Si ens aturem a mirar els factors de risc per recaiguda i els de retenció en el tractament 
veiem que se superposen. Tot i les baixes taxes d’adherència i retenció en el 
tractament veiem que els pacients més greus (MELD, HRAR, comorbiditats) continuen 
en tractament amb més facilitat que els lleus però en canvi tenen pitjor pronòstic en 
quant a la mortalitat o el risc de recaiguda.  La nostra interpretació és que la gravetat 
de la malaltia els fa posar-se en tractament però en canvi els dificulta tenir èxit en el 
mateix.  Aquesta hipòtesi es pot sostenir en l’evidència que els factors generadors 
d’estrès empitjoren el pronòstic del trastorn per ús de substàncies[95] i que el 
malestar emocional actuaria com un mediador per buscar tractament per 
l’alcoholisme[173].  És coherent amb l’evidència que els pacients amb alcoholisme en 
tractament acostumen a consumir més alcohol, tenir més comorbiditats psíquiques i 
somàtiques, més incapacitats i pèrdua funcional, que els usuaris amb alcoholisme que 
no reben tractament[174].  Seguint el model humanista[175], no es tractaria tant 
d’una dificultat racional d’entendre la importància del problema sinó de percebre 
l’eficàcia pròpia per afrontar-lo (autoeficàcia).  Cal recordar,  l’autoeficàcia és 
fonamental per tenir èxit en el tractament de l’alcoholisme [176–180], ja que és un 
factor rellevant en la prevenció de recaigudes[181].  I ho és tant a nivell basal com amb 
l’increment de la mateixa que apareix durant el tractament[182].  Doncs bé, alguns 
estudis apunten que a major gravetat del trastorn per ús d’alcohol menys 
autoeficàcia[183].  Això, que resulta força intuïtiu,  també explicaria perquè el fet 
d’haver realitzat tractaments previs és un marcador de mal pronòstic.  No cal oblidar 
que l’estigma que percep el pacient sobre l’alcoholisme modula l’autoeficàcia[181] i la 
fantasia moralista (“com pot ser que no deixi de beure després del que li ha passat”) 
no ajuda a desfer-se de l’estigma percebut. Sabem que les actituds negatives cap al 
pacients amb trastorns per ús de substàncies per part dels professionals de la salut és 
comú, contribueix a un tractament subòptim[184] i dificulta que els afectats per 
problemes de salut mental, incloent l’alcoholisme, busquin tractament[185,186]. El 
nostre país no és aliè a l’estigma en salut mental, ja que el  26,1% de les persones que 
pateixen un problema de salut mental han estat discriminades en un centre hospitalari 
en alguna ocasió per aquest fet[187].  No podem deixar d’esmentar que l’alcoholisme 
és el trastorn mental més estigmatitzat[188].  

De tot plegat podem deduir que el moralisme de pensar que un pacient deixarà de 
beure només per un problema de salut física, per greu que sigui aquest, no està només 
fora de qualsevol evidència científica sinó que resulta contraproduent per tenir èxit 
terapèutic. El treball en equip dels professionals especialistes en addiccions, que 
sembla que tenen nivells d’estigmatització més baixos, junt amb els altres 
professionals que s’ocupen del pacient, poden ser una ajuda per  disminuir la fantasia 
moralista i l’estigma associat[189].  Per una altra banda, incloure la perspectiva 
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humanista a través de l’entrevista motivacional[75] és una manera de defugir del 
paternalisme, que  és la forma que adopta l’estigma causat pels professionals 
sanitaris[187] , ja que defuig de la relació jeràrquica i es torna en una relació 
horitzontal basada en la col·laboració, el respecte als valors del pacient i al valor en si 
mateix com a persona i no només com a subjecte de malaltia [75].   

Per últim, no cal oblidar que la fantasia moralista se situa en un context social  on la 
malaltia alcohòlica encara es percep significativament com un vici per un 12,6%[190]. 
També resulta fonamental disminuir aquesta visió per desnodrir d’adeptes la fantasia 
moralista  i l’estigma.  
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2. Indicadors de risc i protecció durant el tractament 

Des d’una perspectiva assistencial, i no només d’avaluadors, hauríem d’estar atents als 
següents factors, que tenen una implicació a l’hora d’identificar aquells pacients que 
requeriran diferent nivell d’esforç per part de l’equip professional:  

• Marcadors d’adherència o retenció en el tractament: MELD alt, HRAR >3 o 
presència de trastorn mental (estudi 3) excepte  presència de trastorn de 
personalitat, que està associada a baixa adherència a tests seriats d’orina 
(estudi 4).  

• Marcadors de mortalitat i altres complicacions orgàniques: baixa adherència a 
mesures de contingència com els tests seriats d’orina (estudi 4), ABIC elevat 
(estudi 2)  MELD elevat (estudi 2 i  4), edat (estudi 2), continuar el consum 
d’alcohol després de l’episodi índex (estudi 2) i HRAR > 3 (estudi 4). 

• Marcadors de risc de recaiguda en el consum d’alcohol:  consum comòrbid 
d’altres substàncies, especialment cànnabis (estudi 1), edat  ≤48 anys (estudi 
2), tractaments previs per alcoholisme (estudi 2 i 3),  HRAR > 3 (estudi 3), fer 
tractament alcohològic i per la malaltia orgànica en diferent centre (estudi 3).  

És interessant el rol que pot tenir l’instrument de la HRAR més enllà del camp en el que 
ja ha estat validada (predicció de recaiguda després del trasplantament hepàtic[117]). 
Sembla prometedora també en pacients amb una hepatitis alcohòlica per predir risc de 
recaiguda i com a marcador d’adherència. En qualsevol cas, estudis específicament 
dissenyats i amb una mida mostral amb potencia suficient per la seva validació son 
necessaris per tal de poder confirmar aquesta utilitat. 

L’edat de l’usuari també té una rellevància cabdal. Els més joves tenen més risc de no 
accedir al tractament.  Aquesta situació és similar als pacients amb un trastorn d’ús 
d’alcohol sense patologia orgànica associada, ja que els joves no acostumen a accedir 
al tractament[191] i el retard entre l’inici del trastorn i el primer tractament és d’entre 
14 i 23 anys[192].  Les dades d’una cohort del nostre entorn de 850 pacients també 
ens informen que el 53% dels pacients que inicien un tractament per una dependència 
de l’alcohol feia 10 anys o més que complien criteris per aquest trastorn sent l’edat 
mitjana d’inici del tractament de 39 anys[62].  En el seguiment a llarg termini 
d’aquesta cohort, els que mantenien l’abstinència eren significativament més grans 
que els que tenien un consum d’alcohol sever, però sense diferències respecte al 
consum moderat d’alcohol (56,8 versus 53,4 versus 55,9 anys respectivament; 
p<0.001)[193]. Per tant, sembla que la major edat facilita l’accés al tractament i la 
utilitat del mateix, tant en pacients amb patologia orgànica com en pacients amb 
trastorn per ús d’alcohol en general.  Cal doncs buscar estratègies per aconseguir que 
els pacients més joves s’adhereixin i tinguin èxit amb el tractament.  

Ja l’any 1992 Thomas Babor[194] va diferenciar dos tipus de dependència de l’alcohol: 
la tipus 1, que afecta a un 10% de la població, no està associada a un trastorn de 
conducta de la infància  ni a un trastorn de personalitat, tampoc ha rebut abusos 
durant la infància i té una remissió espontània del 30% i amb tractament de fins al 
45%; i el tipus 2, que resulta menys prevalent (0,5%) però de més difícil tractament 
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(remissió natural del 10% i amb poc impacte del tractament) associada a dependència 
a d’altres substàncies, a trastorn de personalitat, antecedents d’abusos a la infància i 
trastorn de conducta de la infància. Lucey et al asseguren que els programes de 
trasplantament hepàtic que diferencien aquests dos perfils tenen millor resultats en 
els pacients amb un alcoholisme tipus 1 que en el tipus 2[195].  Per tant, no ens 
haurien de sorprendre que els pacients amb patologia orgànica i que compleixen algun 
d’aquests criteris d’alcoholisme tipus 2 tinguin menor adherència (estudi 4, pacients 
amb trastorn de personalitat) i pitjor resposta al consell breu (consum de cànnabis a 
l’estudi 1). 

El binomi alcohol i trastorn mental ja indica més dificultats en el tractament; afegir el 
tercer component –la malaltia orgànica- consolida les dificultats per tenir èxit en el 
tractament.  Sovint es parla de diagnòstic dual com a fet diferencial en el 
pronòstic[196–198] però es considera poc aquesta triple patologia. La nostra recerca 
aporta aquesta visió; patir una malaltia hepàtica i un trastorn mental a més de 
l’alcoholisme facilita l’accés al tractament però no implica bona resposta al mateix.  

L’equip de Giovanni Addolorato a la Unitat d’Alcoholisme del Hospital Universitari 
Catòlic de Roma va comparar dos grups de pacients trasplantats per hepatopatia 
alcohòlica en funció de si rebien el tractament per l’addicció en el mateix centre que el 
seguiment hepàtic o en centres diferenciats. El grup de tractament integrat va mostrar 
menys recaigudes en el consum d’alcohol (16,4% versus 35,1%), menys mortalitat 
(14,5% versus 37,8%) i que la regla dels sis mesos d’abstinència tenia escassa 
rellevància en els que feien tractament integrat, ja que no hi havia diferències en 
quant a la recaiguda[160].  Cal recordar que la regla del sis mesos consisteix en el 
requeriment de com a mínim sis mesos d’abstinència de l’alcohol prèviament al 
trasplantament hepàtic i,  està en debat[195] sobretot en pacients afectats per 
hepatitis alcohòlica[199]. El nostres estudi (estudi 3) segueix la línia de Addolorato et al 
i proposa que la menor probabilitat de recaiguda en el consum d’alcohol en pacients 
en tractament integrat també es podria aplicar al nostre país, i no només a pacients 
trasplantats sinó també a pacients que sobreviuen a una hepatitis alcohòlica. Dades no 
publicades del nostre grup (en procés de revisió en revista) mostrarien que la regla 
dels sis mesos de forma dicotòmica en pacients en avaluació per trasplantament 
tindria una utilitat limitada i seria molt més útil considerar-la com una variable 
contínua en la que cada mes d’abstinència es guanya un 19% menys de recaigudes 
severes.    

La presència de tractaments previs és un factor de mal pronòstic que des del nostre 
punt de vista es pot entendre de dues formes: 1) és un marcador de gravetat de la 
pròpia malaltia; 2) es causa de baixa autoeficàcia. Totes dues raons son compatibles i 
complementàries; desafortunadament, fins on nosaltres sabem no hi ha estudis que 
informin de la relació de tots tres elements alhora: autoeficàcia, fracàs terapèutic previ 
i gravetat de la malaltia. El que sí sabem és que per poder millorar l’autoeficàcia cal 
poder establir una bona aliança terapèutica[200]; per tant, en pacients amb fracassos 
previs encara seria més important tenir una visió empàtica de les dificultats que tenen 
per aconseguir l’abstinència i el malestar que pot haver darrera d’aquesta manca 
d’èxit[75,162]. 
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El mostreig seriat d’orina ha de ser entès com quelcom més que un simple mètode per 
identificar recaigudes. En primer lloc serveixen per intervenir de forma precoç i, per 
tant, més efectiva[128].  Per una altra banda, el pacient informa que per a ell té un 
impacte terapèutic[129]. Per tant, ha de ser entès com una mesura de contingència 
temporal en els primers mesos d’abstinència -on el locus de control extern té 
rellevància[201].  Han de ser, per tant, utilitzats com una mesura de suport i no com 
una mesura de càstig.  La inclusió del pacient en la decisió de fer aquest tipus de 
monitoritzacions ha de ser de forma col·laborativa i voluntària sempre que sigui 
possible.  En aquest sentit el model de presa de decisions compartides té força 
sentit[169]. Amb aquesta perspectiva la monitorització del consum d’alcohol de forma 
contínua (braçalets, turmelleres, pegats, etc.) és prometedora[135,136,202].  

Tant el MELD com l’ABIC són factors pronòstics de supervivència ben coneguts. La 
novetat en el nostre estudi és que el MELD prediu adherència al tractament després 
d’un episodi d’hepatitis. Això s’ha d’entendre en el context que els pacients amb més 
conseqüències derivades del consum d’alcohol són els que més accedeixen al 
tractament[174].  

No cal oblidar que hi ha d’altres factors pronòstics ben coneguts en poblacions amb 
dany orgànic per l’alcohol com els candidats per trasplantament hepàtic i que no han 
estat estudiats en altres poblacions amb dany orgànic associat a l’alcohol, tampoc en 
aquesta tesi. En són exemples el suport social, l’acceptació del diagnòstic, la 
diferenciació entre abús i dependència o  la història familiar d’alcoholisme[203].  
També destaquen els coneguts factors pronòstics de Vaillant (≥ 2 prediuen abstinència 
als 2 anys): tenir el temps estructurat, una bona relació de rehabilitació, fonts 
d’esperança i autoestima, i absència d’un reforçador conductual negatiu[195,203,204].  
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3. De l’avaluació a l’assistència 

La bibliografia sobre l’avaluació dels pacients amb alcoholisme i dany orgànic és amplia 
sobretot en hepatopatia[195,206]. Calen ampliar els estudis en altres poblacions 
(oncologia, otorinolaringologia, etc.) i sobretot posar el focus sobre les opcions 
terapèutiques dels pacients d’alt risc de recaiguda. 

Les dades ens mostren que hem de millorar l’accés al tractament i la retenció al mateix 
(estudi 3 i 4) sobretot dels pacients no tan greus (estudi 3)  però també la seva eficàcia 
(estudi 3). Les mesures d’incentius externs poden ser d’utilitat a l’inici del tractament 
en determinades poblacions (joves)[207] i substàncies (tabac, cocaïna, 
cànnabis)[208,209] per millorar la vinculació, però en persones amb una forta 
motivació intrínseca podrien resultar contraproduents[7]. No hauríem d’entendre la 
motivació interna i externa com a complementàries ja que els individus intrínsecament 
motivats poden perdre la motivació davant de l’ incentiu extern[210];  serien més aviat 
consecutives.  En qualsevol cas, cap de les dues afirmacions té prou evidència en la 
població d’estudi i caldria més recerca en aquest camp per treure conclusions sòlides.  

Cal reconsiderar els tests seriats d’orina com una part més del tractament, una mesura 
de contingència i autocontrol que va més enllà de l’avaluació necessària per mantenir 
la justícia equitativa dels trasplantaments hepàtics.  Tenim evidència que l’adherència 
als mateixos, independentment del resultats, millora la supervivència (estudi 4) però a 
més els pacients ho perceben com d’utilitat[129]. Com ja hem descrit, el tractament 
integrat té sentit tant des de la perspectiva de millorar els resultats[211] com la 
qualitat de l’assistència[189]. Les poblacions més sensibles  requereixen més l’atenció 
dels psiquiatres i psicòlegs. No es tracta de descartar, per exemple, els pacients més 
joves sinó de, probablement, fer un seguiment molt més intensiu.  Tampoc caldria 
descartar els pacients que han rebut tractament previ, sinó revisar perquè no han estat 
eficaços i buscar alternatives que puguin resoldre les dificultats amb les que s’han 
trobat.  Un component rellevant de qualsevol tractament integrat hauria d’estar 
enfocat a garantir la qualitat de vida en un sentit ampli i fer-ho a través de la millora de 
l’autocura.  Cal recordar que aquests pacients no només estan afectats per la patologia 
alcohòlica i orgànica sinó que també poden presentar altres símptomes com fatiga o 
insomni. En el cas dels pacients amb hepatopatia alcohòlica poden estar presents fins 
al 50% dels casos. La presencia d’aquesta simptomatologia, junt amb la sensació de 
control i d’utilitat del tractament, són essencials per definir la confiança del pacient en 
controlar la condició crònica.  Identificar aquests tres elements durant el tractament 
pot ajudar a personalitzar el tractament i elaborar estratègies d’autocura[212].   

Aquesta demanda d’un tractament específic, apropiat, efectiu i sense estigma no 
només ve del camp de les addiccions sinó també del serveis d’hepatologia. Cada 
vegada més hepatòlegs com Michael R Lucey demanen redefinir el tractament de 
l’hepatopatia alcohòlica incloent la perspectiva psicosocial, ja que tenen clar que 
qualsevol intervenció que ajudi a sobreviure a l’esdeveniment no té gaire recorregut si 
no som capaços d’aconseguir que no torni a beure[213].  

  



130 | P à g i n a  
 

4. Barreres per accedir al tractament 

Com exemple de dificultats per accedir a un tractament adequat pel consum 
perjudicial d’alcohol en presència de comorbiditat relativa al mateix podem destacar el 
cas de la hipertensió arterial.  Hi ha prou evidència per afirmar que la reducció del 
consum d’alcohol disminueix les xifres de pressió arterial. A més, els bevedors de risc 
presenten fins un 150% més de possibilitats de presentar hipertensió no controlada 
[214]. Els pacients hipertensos serien una població on es podria fer un cribratge més 
dirigit i, per tant, els converteix en una diana ideal per incrementa la implementació de 
la intervenció breu i reduir els danys associats a la hipertensió.  Amb dades objectives, 
es tracta d’una patologia rellevant i tractable, si es combina l’abordatge de la pròpia 
patologia hipertensiva i el consum d’alcohol.  Tanmateix, en una enquesta a 867 
metges i metgesses d’atenció primària, entre les causes principals per no intervenir 
sobre el consum d’alcohol era considerar-ho poc important (28,4%) o altres dubtes de 
caràcter estigmatitzant (16,5%); només superades per la manca de temps (50%)[215]. 
Per tant, la manca de tractament es deu a factors directament relacionats amb el 
professional en algunes ocasions.  Des del punt de vista del pacient fins un 27,7% dels 
individus que pateixen alcoholisme no  busquen tractament per l’estigma o la 
vergonya[216].   Resulta important que treballem des d’un punt de vista de tota la 
societat en el seu conjunt, i dels pacients i dels professionals particularment, aquests 
dos elements: l’estigma i la rellevància de l’alcoholisme com factor causant de 
patologia. Per exemple, els professionals no hauríem de recomanar el consum 
d’alcohol com a factor protector de cap malaltia, ni tan sols la cardiovascular, ja que 
fins i tot 100 grams d’alcohol a la setmana (1 copa i mitja de vi al dia) incrementen la 
mortalitat[217]. Canviar aquest paradigma en el que l’alcohol es relaciona amb salut 
pot ajudar també  a trencar la dicotomia en la que el baix consum d’alcohol és 
desitjable i l’elevat consum d’alcohol és un descontrol que pot afectar a la salut, però 
en aquest darrer cas ens semblen no tant importants l’origen com les conseqüències.  
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5. Limitacions i fortaleses 

Les principals limitacions són el caràcter retrospectiu del estudis que dificulta 
l’establiment de relacions causals per un risc de biaix de memòria. Els estudis són en 
un sol centre d’una regió concreta i amb mida mostral petita (aquesta darrera limitació 
només aplicable a l’estudi 4) fet que dificulta la generalització dels resultats. Aquestes 
dues limitacions son acceptables en una fase inicial de la recerca com és el cas.  L’ús 
del consum declarat d’alcohol com a variable principal està subjecte a un biaix de 
desitjabilitat social, tot i que aquesta metodologia es considera vàlida fins i tot per 
l’aprovació de tractament farmacològics per l’alcoholisme[97,98].  Les intervencions 
dels professionals (estudi 1 i 3) no son estructurades, fet que les fa heterogènies però 
a la vegada reflecteix la pràctica clínica real.   

Tanmateix, els quatre estudis demostren fortaleses que s’han de remarcar. En primer 
lloc, es tracta d’estudis naturalístics que reflecteixen la realitat clínica disminuint el risc 
d’efecte Hawthorne; per tant, son estudis pragmàtics de ràpida translació a la pràctica 
diària.  En segon lloc, els criteris clínics de selecció dels quatres estudis, i especialment 
del segon i del tercer, són prou estrictes per evitar l’heterogeneïtat de la mostra en 
quant a la malaltia, fet que facilita la interpretació acurada dels resultats; a més, 
aquesta selecció no té un impacte destacable sobre la mida mostral. Finalment, els 
estudis tenen temps de seguiment llargs, fet poc habitual en altres estudis com els  
experimentals, i això permet identificar factors de risc/protectors a llarg termini: a 
l’estudi 1 només en un 21% dels pacients feia menys d’un any del diagnòstic, a l’estudi 
2 la mediana de seguiment va ser 55 mesos, es van dur a terme dos anys de seguiment 
per l’estudi 3 i l’estudi 4 té una mitjana de seguiment 16 mesos.  
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6. I el futur?  

En primer lloc, cal situar l’aportació conceptual d’aquesta tesi més enllà dels resultats 
propis. El pacient que pateix alcoholisme i té una patologia orgànica associada 
comparteix característiques amb els pacients que reben tractament especialitzat per 
l’alcoholisme, però també hi ha singularitats (utilitat del tractament integrat, la 
gravetat orgànica com a factor de retenció en el tractament però sense impacte 
pronòstic, etc.). La més destacable, potser, és que el motiu de demanda de tractament 
sorgeix per una patologia diferenciada de l’alcoholisme i que en moltes ocasions ha 
suposat un risc vital.  Això suposa una perspectiva diferent tant des del punt de vista 
del pacient (hi ha una doble roda del canvi) com del professional (pot existir una 
fantasia moralista).  

Des de la recerca bàsica... cal un estudi més ampli des de la psicologia bàsica en 
aquest perfil de pacients que ens permeti entendre millor com aconseguir una 
motivació autònoma per l’abstinència. En aquest sentit ens pot ser útil aplicar línies de 
recerca consolidades a aquesta població concreta: ingredients efectius de l’entrevista 
motivacional i de l’intervenció breu [218]-  i les teories que formen el model de 
l’autodeterminació (Cognitive Evaluation Theory , Organismic Integration Theory, Basic 
Psychological Needs Theory, Goal Contents Theory, Relationships Motivation 
Theory)[8]. Això ens hauria de permetre extreure conclusions sobre quins són els 
factors diferencials de la transformació de la motivació extrínseca (dany orgànic greu i 
brusc) a intrínseca (concepte de salut i autocura en un sentit més ampli amb un 
component de competència, lliure decisió i valor social del canvi) en aquest cas 
concret.  També serà necessari conèixer quin és el rol de l’estigma i la seva relació amb 
l’autoeficàcia, la gravetat d’ambdues malalties i els tractaments previs. Tot plegat pot 
clarificar el procés de presa de decisions respecte al consum d’alcohol, el  
manteniment de l’abstinència a llarg termini i l’adherència al tractament. En aquest 
sentit, el nostre grup està estudiant les diferències en l’estigma percebut entre 
pacients amb trastorn per ús d’alcohol amb hepatopatia i sense, així com l’impacte en 
l’adherència i retenció en el tractament.  

Com ja hem dit els marcadors biològics tenen un rol limitat i en ocasions es veuen 
superats per l’entrevista clínica del personal ben format [219]  o de la declaració del 
propi pacient (estudi 4). Cal millorar la sensibilitat,  la finestra de detecció i sobretot 
reduir els falsos positius dels  marcadors biològics en poblacions específiques (sobretot 
hepatopatia).  Resulta esperançador el fosfatidiletanol[123,220] i les tècniques de 
monitorització continuada[136].   

Les variables principals d’estudi respecte al consum d’alcohol s’han d’estandarditzar. 
Semblaria que és el consum d’alcohol sever el que té més impacte sobre l’evolució 
(rebuig d’òrgans trasplantats, supervivència, etc.)[221] però la definició operativa del 
concepte (dosi i freqüència) no es homogènia[222]. Crida l’atenció que la qualitat de 
vida[223] i altres variables funcionals[224,225] han estat dimensions considerades com 
a secundàries en aquesta població. No s’ha de depreciar altres hàbits de salut ja que la 
mortalitat en aquests pacients també es relaciona amb el tabac[63,221] i altres factors 
de risc cardiovascular[221]. Tots aquests elements s’haurien de considerar a l’hora 
d’avaluar intervencions específiques per aquesta població.   
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Des de la recerca clínica... cal avançar en l’adaptació dels tractaments farmacològics, 
no farmacològics i models d’atenció que sabem que són útils per pacients amb 
alcoholisme, però on l’evidència en pacients amb  dany orgànic és limitada tant des del 
punt de vista d’eficàcia com de seguretat[151].   

Cal confirmar la utilitat  de tractaments farmacològics que tenen potencial en aquesta 
població.  Un exemple és el baclofè per reduir les recaigudes en el consum d ‘alcohol 
en pacients hepatòpates. Aquest fàrmac va ser estudiat des d’un primer moment en 
pacients cirròtics[226,227] i després s’han ampliat els estudis a altres poblacions de 
pacients amb alcoholisme[228] incloent pacients amb hepatitis alcohòlica[229]. 
Sembla que és una bona alternativa per pacients amb hepatopatia alcohòlica.  
Recentment estudis bàsics han demostrat que l’administració de ciclosporina A 
disminueix el consum d’alcohol en animals de laboratori[230]. Cal recordar que la 
ciclosporina és un fàrmac supressor d’utilitat en pacients trasplantats per prevenir el 
rebuig de l’òrgan i que el risc d’efectes adversos és menor que per d’altres fàrmacs, tot 
i que pot ser l’eficàcia és menor que el tacrolimus[231]. Per tant, calen estudis que 
aclareixen la utilitat de la ciclosporina en el tractament d’ambdues condicions.  
Aquests són dos exemples en diferents estadis de recerca centrada en pacients 
hepatòpates, però tots dos fora d’indicació formal.  També altres fàrmacs com l’oxibat 
sòdic, la naltrexona o l’antabus han estat poc estudiats en aquesta població[232].  

Val la pena consolidar l’evidència de l’entrevista motivacional en combinació amb 
teràpia cognitiu-conductual i l’atenció mèdica com abordatge terapèutic de 
preferència, ja que l’evidència és incipient tant respecte a l’adherència als canvis de 
vida en general, com al consum d’alcohol o a l’adherència al tractament 
immunosupresor[157,233,234].  El paper de la presa de decisions compartides també 
ha de ser estudiat amb més detall en aquesta població tant des d’un punt de vista de 
l’alcohol[161,167] com de la resta de decisions sobre el tractament. En un estudi en 
pacients en llista de trasplantament el 74,8% volia ser informat dels riscos de rebre’l, 
un 79,8% volia ser inclòs en la decisió d’acceptar o no aquest tractament, un 10,6% 
volia prendre la decisió sol i només un 9,6% no volia participar de la mateixa[235].  

Un interessant estudi de Gilburt et  al (2015) explora l’experiència de l’usuari en el 
sistema de tractament per l’alcoholisme al Regne Unit des d’una perspectiva 
qualitativa (20 entrevistes semiestructurades). Conclouen que la seqüència de 
tractament requereix nivells elevats de motivació i  autoeficàcia, i que per tant el 
sistema de tractament hauria de reflectir millor les capacitats i les aptituds dels usuaris 
per tal de tenir més èxit en la recuperació[176]. Creiem que estudis similars en el 
nostre país i en la població diana de la tesi son necessaris per entendre si el tractament 
que oferim actualment als pacients que han patit un esdeveniment de salut en relació 
amb l’alcohol responen a les seves necessitats i motivacions.  La conseqüència lògica 
seria incloure en aquest anàlisi, a més dels elements ja descrits, la perspectiva del 
tractament integrat, les modalitats de tractament (grupal, individual, farmacològic) la 
monitorització per test d’orina o monitorització transdèrmica contínua i altres 
contingències, el rol  de les noves tecnologies i el paper de l’estigma en l’accés i la 
retenció en el tractament d’aquesta part de la població. A més, el disseny d’un sistema 
de tractament dels pacients amb alcoholisme i patologia orgànica associada  es 
beneficiaria d’un procés participatiu o de cocreació que inclogués els diferents 
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professionals que intervenen i, sobretot, els usuaris finals. Els processos de cocreació 
són cada vegada més populars per afrontar el desenvolupament de la recerca i dels 
serveis i es poden definir com una generació col·laborativa de coneixement entre 
acadèmics i altres parts interessades. Tenen el potencial de moure’s més enllà del cos 
de coneixement existent i tenir un major impacte social a través de l’adaptació local i 
del dinamisme. Perquè un procés cocreatiu sigui útil cal que inclogui una perspectiva 
del sistema, un aproximació creativa orientada a millorar l’experiència humana i una 
acurada atenció sobre el procés i la direcció del mateix[236].  

El nostre grup lidera un projecte per adaptar i validar a la nostra població l’instrument 
d’avaluació psicosocial per trasplantament (hepàtic, renal, precursors hematològics i 
cor) SIPAT (Stanford Integrated Psychosocial Assessment for Transplantation)[205]. 
D’aquesta manera podrem estandarditzar l’avaluació pretrasplantament amb un 
instrument basat en l’evidència i identificar els factors que requereixen un maneig 
peritrasplantament.  
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Capítol 8 Conclusions 
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Estudi 1: El consum de risc i el trastorn per dependència de l’alcohol és més freqüent en 
pacients que han patit un càncer de via àrea superior que en la població general. 
L’especialista en otorinolaringologia recomana a un de cada dos pacients que redueixi 
o suspengui el consum d’alcohol, i un de cada quatre respon al consell breu.  Calen 
estudis prospectius, aleatoritzats i controlats per confirmar aquests resultats i 
entendre millor el paper del consell breu en la formació de l’especialista en 
otorinolaringologia.  

 

Estudi 2:  El consum d’alcohol després d’un episodi d’hepatitis alcohòlica està associat a 
una baixa supervivència, i això té importants implicacions en el tractament del pacient. 
Hem desenvolupat un algoritme simple que permet diferenciar els que tenen un alt i 
una baix risc de recaiguda en el consum d’alcohol després de l’episodi d’hepatitis. 
Calen estudis prospectius, que incloguin pacients greus, que validin els resultats i, 
sobretot, comprovar l’eficàcia de tractament psicològics i farmacològics en aquests 
pacients. 

 

Estudi 3: El tractament integrat dels supervivents a hepatitis alcohòlica es prometedor. 
Un esdeveniment extrem no és suficient per buscar tractament i deixar de beure.  El 
tractament actual de l’alcoholisme en supervivents d’una hepatitis alcohòlica no és 
apropiat degut a la baixa retenció en el tractament, l’elevat risc de recaiguda i l’escàs 
impacte del tractament sobre la recaiguda i la supervivència. Un episodi de HA és una 
bona oportunitat per intervenir en pacients que no havien rebut tractament 
prèviament.  

 

Estudi 4: Tant la declaració de consum com el mostreig d’orina regular és útil en 
pacients que estan en avaluació per trasplantament hepàtic. Excepte per la cocaïna i 
les benzodiazepines sembla que el mostreig d’orina és més sensible que la declaració 
de consum per part del pacient. Els pacients amb millor adherència al mostreig d’orina 
tenen millor pronòstic. L’adherència en pacients amb trastorn de personalitat 
requereix més esforços per part dels professionals per millorar-la. 

El conjunt de resultats ens permet concloure que en el tractament de pacients amb 
patologia orgànica i trastorn per ús d’alcohol: 

a. No podem assumir que un pacient deixarà de beure per patir un 
esdeveniment vital greu ni tampoc que els tractaments habituals per 
l’alcoholisme en aquesta població són suficients;  

b. Es necessari que el tractament sigui integrat (addiccions amb l’equip 
responsable de la patologia orgànica al mateix centre) per tal de reduir 
la fantasia moralista i l’estigma, i millorar l’èxit de les intervencions tot 
reduint les recaigudes; 

c. La monitorització analítica del consum de substàncies  s’ha d’entendre 
en un context més ampli que l’avaluació del pacient ja que tenen 
implicacions terapèutiques i pronòstiques; 
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d. Cal millor l’adherència sobretot en poblacions menys greus i/o amb 
trastorns de personalitat ja que pot tenir un impacte sobre els resultats 
del tractament; 

e. Hi ha factors de risc i protectors tant basals com evolutius que ens 
permeten monitoritzar aquells pacients que necessiten tractament més 
intensiu; 

f. Hi ha aspectes importants poc estudiats en aquests pacients: estigma, 
autoeficàcia, sistema de tractament, model de tractament, 
intervencions específiques, qualitat de vida. 

En poques paraules podem dir que l’avaluació psiquiàtrica dels pacients amb patologia 
orgànica està molt desenvolupada però cal desenvolupar un tipus d’assistència en 
aquesta població que sigui específica, efectiva i que faciliti l’adherència i la 
desestigmatització.  
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