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INTRODUCCIO

La leucemia es la malaltia oncologica mes frequent dels xiquets en Europa
i Nord-america. Classicament, les estadistiques han utilitzat els certificate de de-
funcio per a obtenir la incidencia, ja que consideraven la mortalitat com a sino-
nim d'incidcncia.

Els progressos obtinguts darrerament amb el tractament d'aquesta malaltia
han invalidat aquesta sinonimia i cal obtenir les Jades reals d'incidencia a partir
dels casos nous diagnosticats.

En l'Estat espanyol es coneixen Jades de mortalitat per cancer en xiquets
sota els 14 anys, referents a 1965, 1970 i 1973-74. En aquest darrer periode
tambe es coneix el tant per cent de mortalitat deguda a la leucemia L'unic
estudi epidemiologic referent a la incidencia de les leucemies en xiqucts es el
realitzat per Ortega en la "provincia" de Barcelona 6.

Tanmateix, no es coneix la incidencia real de la malaltia en 1'Estat espanyol
i si hi ha diferencies dins de les nacionalitats que l'integren; es per aquest motiu
que hem realitzat el present treball en el Pais Valencia.

MATERIAL I METODES

Es tracta d'un estudi retrospectiu en el qual s'han revisat les histories clini-
ques de les leucemies de qualsevol tipus en el decenni 1970-1979 en cinc hospitals
que cobreixen quasi totalment la poblacio infantil del Pais Valencia. Per trac-
tar-se de centres de ]a Seguretat Social o amb contracte amb ella, sots s'han
pogut estudiar els xiquets fins als 7 anys.

El diagnostic de leucemia s'havia realitzat en cada centre d'acord amb les
dades pertinents de clinica i laboratori.

El qUestionari incloia les dades seguents (fig. 1): edat, sexe, tipus de leu-
cemia, edat dell pares, nombre de fills, lloc d'ordre dins dels germans, lloc de
naixement o de permancncia habitual, antecedents personals (especialment S. de
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l) Nom -----------.... -----.... -----.... ......... -'------------^-- ...........
2) Sexe .....

Data uIacmout -----

4) Edu uJ --_

6} ]ipoe de |uucoyx:

-- Liofoblbodcu ugudu Micloide uuudu ----------'
-- CU{u>cs ind6furomjudcx --------- Midomooodia6u ---'-----

7)

8) Edu dc|s pares:

-- Mum ----^ ----^ ' ---- -^ --^' Pare ---------------

9} Nomhm dc gcnnuns --------------------'-'--_---_-----_---_'---'

11) Antecedents personals:

-- S. DOWN S. Ataxia-Tel iectasia -'_'--'------
- S. Bconm ................................................ Aun&miu up|asticu ___________
-- Altrcs ------------------------------------

12) Antecedents familiars:

--Puo|ogiugcx^cionu|: ln[mccioms' ruduciomu ----------------'
-- Leucuxb ------

|4) Status s6cio-econ6mic:

--'-----'----8aix ------------- Mitj& ----------- Alt

F^c. 1
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Down o altres alterations cromosomiques, deficits immunologics i anemia aplas-
tica o altres anemies), antecedents familiars, professions dels pares i estat socio-
economic. Aquest darrer parametre ha estat valorat subjectivament pel personal
sanitari que atenia els xiquets.

S'ha pres la poblacio infantil del Pais Valencia del darrer cens de I'Institut
National d'Estadistica (1973) corresponent a ]'any 1970 (7). El nombre de
xiquets de 0 a 7 anys s'ha calculat sumant at grup de fins 4 ant's el tant per
cent corresponent at 60 % del grup de 5 a 9 anys (7).

El Pais Valencia s'ha dividit en les comarques naturals ja conegudes (1). La
poblacio infantil de cada comarca s'ha obtingut de la mateixa forma que la global
del Pais Valencia i a partir del mateix cens (7).

S'ha calculat la incidencia de la malaltia per cada 100.000 xiquets de 0-7
anys i per any.
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Fie. 2. - Distribucio per sexe.
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RESULTATS

De gener de 1970 a desembre de 1979 s'han diagnosticat 157 casos de leu-
ccmia en xiquets de 0-7 anys al Pais Valencia.

Els Centres Hospitalaris que han col-laborat i I'aportacio de casos es poden
veure en la Taula 1. El 53 % eren mascles (Fig. 2). Respecte a 1'edat, la maxima
incidencia s'ha presentat dels 2 als 5 anys (52 encara que hi ha casos en
totes les edats (Fig. 3).

TAULA 1. - HOSPITALS COL LA130RADORS I APORTACIO DE CASOS

HOSPITAL INFANTIL "La Fe" (Valencia) 92 casos

DEPARTAMENT PEDIATRIA. Facultat Medicina (Valencia) 35 casos

HOSPITAL INFANTIL. RESIDLNCIA SANITARIA S.S.

(Alacant) 14 casos

HOSPITAL INFANTIL. RESIDLNCIA SANITARIA S.S. (Castello) 10 casos

SERVEI PEDIATRIA. Hospital Provincial (Valencia) 6 casos
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FIG. 3. - Distribucio per edats de les leucosis.
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La frequencia anual i mensual no ofereix cap patro tipic (Taula 2), encara
que hi ha menys casos en el periode 70-72 i una major incidencia de diagnostics
el mare.

TAUL A 2. - FREQC PNCIA ANUAL I MENSUAL

1970 . . . . . . . . 6 casos

1971 . . . . . . . . 8 casos

1972 . . . . . . . . 9 casos

1973 . . . . . . . . 16 casos

1974 . . . . . . . . 11 casos

1975 . . . . . . . . 22 casos

1976 . . . . . . . . 25 casos

1977 . . . . . . . . 18 casos

1978 . . . . . . . . 17 casos

1979 . . . . . . . . 25 casos
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El tipus mes frequent es la leucemia limfoblastica aguda (81 %), seguit a
molta diferencia per la leucemia mieloide aguda (18 %) i resten nomes 2 casos
de leucemia mieloide cronica (Taula 3).
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1. Lls Puns.

'_'. Baix Maestrat.

^. Alt Maestrat.

4. Plana Alta.

5. L'Alcalatcn.

(,. Alt lylillars.

7. Plana Btiixa.

`Z. Alt Palencia.

9. Raco d'Ademus.

10. Els Serrans.

11. Camp de Ttiria.

12. Camp de Morvedre.

13. L'Horta.

14. Foie de Bunyol.

1 ^. Plana d'Utiel.

16. Vall do Cofrents.

17. Canal de Navarres.

1 ^. Alta.

19. Ribero Baixa.

20. La S;ifor.

21. Vall d'Albaida.

22. La Costeri.

23. EI Comtat.

24. Marina Alta.

25. Marina Baixa.

2h. T.'Alcoie.

27. Alt Vinak>pci.

28. L'Alacanti.

29. Vinalopo Mitje.

30. Valls del VinalopG.

i 1. Baix Vinalopci.

,2. Baix Segura.

Ftc. 4. - Incidencia hi-
tal de leucosis a les

comarques del Pais Va-
lencia.
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Fic. 5. - Comarques
amb incidencia > 5 ca-
sos per 100.000 xiquets.
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TAUL.A 3. - TIPUS DE LEUCOSIS

LIMFOBLASTICA AGUDA . 127 casos (81 %)

MIELOIDE AGUDA . . . . . 28 casos (18 %)

MIELOIDE CRONICA 2 casos ( 1 %)

1. hombre de xiquets de 0-7 anys al Pais Valencia en 1971 era de 450.671
i en el periode 1970-1979 es diagnosticaren 157 leucemies, fet que suposa una
incidcncia mitjana de 3,5 casos per 100.000 xiquets i any.

En ]a figura 4 podem observar la distribucio per comarques naturals. En ella
veiem que la major incidcncia global correspon a I'Horta (66 casos), seguida a
prow distancia per la Ribera Alta i l'Alacanti amb 10 casos cadascuna d'elles.
No hi ha hagut casos en cinc comarques: Els Ports, Alt Millars, els Serrans, Alt
Macstrat i la Canal de Navarres.

Tenint en compte la incidcncia per 100.000 xiquets/any resulta que en 11 co-
marques es superior a la mitjana de 3,5 casos i que en 6 comarques es major de
5 casos: Raco d'Ademus (12,8 casos), Vail de Cofrents (11,6 casos), la Costera
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FIG. 6. - Edat dels pares.
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(6,1 casos), la Safor (5,6 casos), la Ribera Alta (5,1 casos) i 1'AIt Palancia
(5,1 casos).

En els antecedents s'observa que 5 xiquets presentaven Sindrome de Down
i 2 una anemia previa a la malaltia; 15 xiquets tenien familiars amb antecedents
de cancer (pares, avis i oncles carnals), essent 9 tumors solids i 6 leucemies
(Taula 4).

TAULA 4 . - ANTECEDENTS PATOLOGICS

Personals:

SINDROME DE DOWN . . . . . . . 5 casos

ANEMIA . 2 casos

Familiars:

TUMORS SOLIDS . . . . . . . . 9 casos

LEUCEMIES . 6 casos

El 37 % de les mares tenien menys de 30 anys al diagnostic del xiquet i un
50 % tenien de 30 a 40 anys (Fig. 6). El 65 % del xiquets eren Ier. o 2on. fill.

L'estat socio-economic s'ha pogut coneixer en 140 xiquets, essent baix en
el 68,5 % i mitja en el 30 % (Taula 5).

TAULA 5. - ESTAMENTS SOCIO-ECONOMICS

BAIX. 96 casos (68,5 %)

MITJA . . . . . . . 42 casos (30 %

ALT . 2 casos ( 1,5 %)

DJscusslo

Hi ha descrits dos patrons epidemiol6gics de cancer en els xiquets. En un
d'ells (habitual a America i Europa) la nalaltia mes frequent es la leucemia
amb incidencies que oscillen entre 4,2 xiquets per 100.000 als EUA i 2,9 xiquets
per 100.000 en el registre de Manchester (4, 5, 8), seguit a continuacio pels Tu-
mors Intracranials i en molta menys proporcio pels Limfomes. A 1'Africa, en
canvi, cis Limfomes son ]a malaltia mes frequent i la incidencia de Leucemies
i Tumors Intracranials esta molt minvada respecte a l'altre patro epidemiologic
esmentat abans

La incidencia al Pais Valencia es similar a ]a publicada pel "Third National
Cancer Survey" dcls EUA 8 (4,2 per 100.000) malgrat esser de 3,5 xiquets per
100.000, hem de tenir en compte que el nostre estudi solament compren fins a
I'edat de 7 anys. Ortega 1;, en un estudi epidemiologic realitzat en la "provincia"
de Barcelona, dona la xifra de 4 a 5 casos per 100.000 xiquets de 0-12 anys. En-
cara que pot pareixer dificil establir comparacions ja que ens manquen els xiquets
de 7-14 anys, creiem que la xifra obtinguda es valorable, ja que el 75 % de les
leucemies infantils s'esdevenen abans dels 7 anys de vida ".
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El 99 % dels casos eren leucemies agudes i el 81% limfoblastiques, com
era d'esperar tenint en compte que no s'ha cobert el periode de 7 a 14 anys, on
comenga a augmentar la incidencia de les leucemies micloides agudes.

La difercncia d'incidcncia trobada en algunes comarques no sabem si tenen
significat, ja que les dues comarques amb major incidencia son zones amb escassa
poblacio infantil, on potser siguen necessaris periodes de temps mes ]largs per a
obtenir conclusions valides.

No s'aprecia cap pic estacional en la presentacio dels casos, malgrat diag-
nosticar-se mes casos en el mes de mare. El fet de diagnosticar-se mes casos en
els darrers 7 anys creiem que pot correspondre a la major cobertura sanitaria i
a la millor accessibilitat als hospitals, mes que a un autcntic augment de la inci-
dencia real.

El 80 % de les mares tenien de 20 a 35 anys en el moment del naixement
dels xiquets diagnosticats, per tant no es pot dir que es tracta d'un grup de mares
grans.

El 3 %' dell xiquets presentaven una Sindrome de Down tal corn s'ha des-
crit en altres casuistiques, i en un 9 % hi havia antecedents familiars de cancer,
desconeixent si aquesta darrera xifra es o no superior a la de ]a poblacio normal.

El 68,5 % dels xiquets procedien d'un ambient socio-economic baix, no-
gensmenys, tenint en compte el tipus de poblacio que acudeix habitualment als
hospitals de la S.S. no es pot afirmar que la leucemia siga mes frequent en aquest
estament social.

RESUM

S'han revisat els casos de leucemies infantile (0-7 anys) dels xiquets resi-
dents al Pais Valencia durant els anys 1970-1979. S'han analitzat els parame-
tres seguents: sexe, data de naixement, mes i any del diagnostic, tipus de leucosi,
poblacio i comarca d'origen, edat dels pares, nombre de germans, lloc que ocu-
paven dins de I'ordre de germans, antecedents familiars personals, professions
dels pares i 1'estat socio-economic.

Els resultats obtinguts han estat els seguents:

1. S'han diagnosticat 157 casos equivalents a una incidencia anual mit-
jana de 3,5 casos per 100.000 xiquets.

2. Lleuger predomini dels mascles (53 %).
3. El 52 96 dels casos s'han presentat dels 2 als 5 anys d'edat.
4. Major fregtiencia a partir de l'any 1973 i mes diagnosticats en el mes

de mare.
5. El 81 % dels casos han estat leucemies limfoblastiques agudes.
6. Les dues comarques amb major incidencia han estat el Raco d'Ademus

i la Vall de Cofrents.
7. E1 80 % de les mares tenien entre 20 i 35 anys.
8. El 65 % dels xiquets eren el ler. o el 2on. fill.
9. El 3 % dels xiquets tenien S. de Down i el 9 % antecedents familiars

de cancer.
10. El 68,5 % dels xiquets procedien d'un ambient socio-economic baix.
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