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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Introducció i objectius: La incidència dels tumors hepátics ha incrementat durant la darrera década en països 
industrialitzats. L’objecctiu d’aquest estudi és avaluar les tendències temporals de la malaltia hepática  a Catalunya 
durant el periode 1983-2002 i estimar la tendència futura a partir de l’any 2005. Limitació a les d’estudi.  Material i 
métodes: Les dades de mortalitat han estat cedides perl Registre de Mortalitat de Catalunya, mentre que les 
projeccions s’han basat en la distribució futura de la població Catalana desde l’any 2005 segons estimacions de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. La malaltia hepàtica inclou tumors hepàtics i cirrosi hepàtica. Els tumors hepàtics s’han 
classificat com Carcinoma Hepatocelular, Tumors de les vies biliars intrahepátiques e inespecificats o metastàsics. Els 
models edad-periode-cohort s’han emprat per estimar els efectes periode de mortalitat i cohort de naixement. Resultats: 
Les taxes de mortalitat per cirrosi vàren disminuir en ambdós sexes (Canvi Percentual Annual [CPA] homes: -4.1; 
dones: -3.8; p < 0.05) amb l’excepció dels homes amb edats compreses entre els 35-50 anys, per als que la mortalitat 
es mantingué estable. (CPA: -0.59; p > 0.05). Es vàren observar increments en la mortalitat per carcinoma 
hepatocelular (PCA homes: 3.2; dones:  3.2; p < 0.05) i en els tumors de víes biliars intrahepàtiques (CPA homes: 10.7; 
dones: 11.6; p < 0.06), mentre que les projeccions vàren mostrar estabilitat en la tendència d’aquestes malalties durant 
el periode 2005-2009. Conclusions: Les tendències de la mortalitat per malaltia hepática en aquest estudi poden ser 
degudes a la implementació de teràpies noves (disminució mortalitat per cirrosi), nous métodes de diagnóstic 
(redistribució dels tumors hepátics), infecció pel virus de l’hepatitis C (carcinoma hepatocelular) o d’altres factors 
desconeguts (tumors de vies biliars intrahepátiques). Direccions Futures: La disponibilitat de les dades d’incidència en 
un futur pròxim ajudarà a modelitzar millor les tendències d’aquests  tumors hepàtics.  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Background and aims: The incidence of liver tumors has increased during the last decade in some industrialized 
countries. The aim of this study was to assess time trends of liver disease in Catalonia, during the period from 1983 to 
2002 and to estimate time trends from 2005. Limitation for the data: Incidence data was not available during the study 
period  Material and methods: Mortality data from the Catalan Mortality Registry has been provided, whereas projections 
from 2005 have based on future population distribution described by the Catalan Institute of Statistics. Liver disease 
included liver tumors and liver cirrosis. Liver tumors were classified as hepatocellular carcinoma, intrahepatic bile duct 
tumor and unspecified if primary or metastatic liver tumor. Age-period-cohort models have been used to estimate the 
period and cohort effects of liver disease in Catalonia. Results: Cirrhosis mortality rates decreased in both sexes (annual 
percent change [APC] men: -4.1; women: -3.8; p < 0.05) with the exception of men aged 35-50 years, for whom mortality 
rates remained stable (APC: -0.59; p > 0.05). There were observed increases in hepatocellular carcinoma mortality rates 
(APC men: 3.2; women: 3.2; p < 0.05) and in intrahepatic bile duct tumors (APC men: 10.7; women: 11.6; p < 0.06), 
whereas projections shows stabilized increase for this diseases during 2005-2009. Conclusions: Liver disease trends 
observed in this study could be attributable to the implementation of new therapies (decreasing cirrhosis mortality rates), 
new diagnostic methods (redistribution of liver tumors), hepatitis C virus infection (hepatocellular carcinoma) or other 
unknown factors (intrahepatic bile duct tumors). Future Directions: The future availability of incidence data will allow 
better modelling of future trends for this hepatic tumors.  
 
 



 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència de Creative Commons   i ens envieu el document que 
us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, Ramon Clèries Soler, en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient BE 00614, manifesta el seu consentiment exprés per 
tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative 
Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 13 de Desembre de 2006 
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DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


