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INTRODUCCIOO

El carcinoma urotelial, cada dia en augment, es encara avui un desafiament
als urolegs, als oncolegs i als experts en sanitat. Una de les causes d'aquest fet
es la gran versatilitat evolutiva del carcinoma de bufeta, que, hipertrofiant exa-
geradament aquest aspecte, podriem dir que cada cas es una experiencia propia
i tan sols parcialment relacionable amb els altres casos.

Se'ns fa familiar que els habitants de les ciutats estan mes exposats a pre-
sentar carcinoma de bufeta urinaria que els que viuen en ambients rurals; que els
homes hi estan moltissim mes exposats que les dones.

Un dels grans problemes que tenim els que tractem aquests pacients, aquests
tumors, es la constant dissociacio clinico-anatomopatolbgica. Per definir-ho mi-
llor, farem nostres les paraules de George Prout, professor d'Urologia a Harvard:
"El clinic valora el potencial d'una lesio per la seva capacitat de destruccio de
l'hoste, i 1'anatomopat6leg perque no pot relacionar la histologia de molter le-
sions amb el desti final que aquestes donen a l'hoste..."

En els darrers anys el carcinoma urotelial s'ha incrementat extraordina-
riament; les estadistiques americanes diuen que aproximadament uns 9.000 morts
1'any ho son per carcinoma de bufeta, per tant son xifres que s'apropen a les
de coil de matriu i recte.

Cal esmentar que ens referim tan sols a carcinomes transicionals de localit-
zacio unicament a la bufeta, excloent doncs els d'ureter i pelvis renal; aquests
darrers es donen tot sovint en individus encara mes joves i, si be histologicament
son identics, la problematica clinica es sensiblement distinta.

Material d'estudi i metode: La mostra estudiada consta de 69 pacients d'un
total de 112 diagnosticats aquests cinc anys darrers. Els no inclosos ho son be
per residir fora de Catalunya, be perque son exitus, be perque, no han acudit als
controls establerts.

S'han estudiat els antecedents epidemiologics exposicionals ja coneguts, tant
professionals com ambientals; aixo fa que el nostre estudi no pretengui en absolut
presentar dades epidemiologiques noves, ni preten esser exhaustiu; preten tan sols
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aplicar els coneixements divulgats al nostre pals , aportar la nostra colHlahoracio
per polar en marxa on mapa epidemiologic a Catalunya.

Sexe: En el nostre estudi hi ha una molt clara desproporcio en la incid: ncia
entre els homes i les dones. El 84,06 % , o sigui, 58 casos son homes, i el 15,94
es a dir, 11 casos, son dones. Aquestes xifres es relacionen amb les obtingudes
pels altres autors , concretament Cole i Hoover , de Massachussetts.1
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Edat: Fins fa pocs anys el carcinoma de bufeta era considerat com una ma-
laltia de veils, pero aquest concepte cs desplacat de mica en mica; tant al nostre
ambient com als altres paisos, cada dia son mes nombrosos els pacients joves
afectats. La grafica I mostra de manera prou clara aquesta tendencia -en la
nostra experiencia- de I'afectacio a edats cada vegada mes joves.
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Ara be, aquest fet esta referit exclusivament als homes. Si ens atenim a
les dones, aquest fet no es manifesta aixi i coincideix amb els estudis dell altres

indrets; totes les dones del nostre estudi son d'edat superior o igual a ]a mit-
jana.

Tabaquisrne: Manta vegades ha estat manifestada l'accio cancerigena del

tabac, tant es aixi que des de les experiencies de Holsti i Ermala _ amb rates, se

n'ha publicat una gran quantitat de literatura. Si be les estadistiques publicades son

criticables adduint defectes de metode, i en la nostra tambe en som conscients,

no impedeix la interpretacio causal de les dades disponibles. Pero ara cal admetre,

encara mes, les interpretacions de les xifres corn a fet evident, ja que hi ha estudis

seriosos, de Hoffman a que ho demostren prou clar, en detectar ]a presencia d'a-

gents cancerigens en l'orina dels fumadors, concretament la 2-naftilamina, si be

en concentracions molt baixes.
En la grafica II, les dades propies son les seguents: dels homes, el 93,19 %

son fumadors, es a dir, 54 d'un total de 58; pero entre aquests fumadors podem

fer divisions: uns que fumen mes d'un paquet diari, son els mes, el 40,7 %; uns

altres en fumen mes o menys un paquet diari, el 38,8 % i els altres que lumen

menys d'un paquet, el 20,3 %.
Ara be, si analitzem les dones ens adonem que no n'hi ha cap que fumi.

Aquest fet, coincident en tot amb les dades dels autors americans,4 cal interpre-

tar-lo tenint en compte que son d'edat avangada, o sigui que son dones que no

han fumat perque el costum de fer-ho no era una practica social estesa a la seva

joventut; per tant aquest let caldra estudiar-lo a fons d'aci a uns anys, quan s'ana-

litzi el carcinoma de bufeta en les dones que ara son joves i en les quals 1'habit

del fumar si que es un costum socialment estes.

Nivell social i let migratori: El grup estudiat mostra una quasi absoluta per-

tinenca at sector secundari i es de posicio social baixa-mitjana, es a dir, obrers

qualificats o peons especialitzats; nomes un to estudis universitaris, concretament

es ginecoleg.
Un altre aspecte forga interessant es que la gran majoria dels pacients no

son de nacionalitat catalana: el 71,01 % han nascut fora de Catalunya.

Aquestes dues dades son una mostra de la realitat social catalana actual, ja

prou coneguda d'altra banda, que reflecteix el resultat del fet migratori en massa

que s'ha donat at nostre pals aquestes decades darreres, determinant que el peo-

natge, especialitzat o no, fos ocupat en molta mes proporcio pets immigrats.

Si comparem aquestes dades obtingudes per nosaltres amb les d'altres autors

corn: Cole r, i Wynder c als EE.UU., Clemmensen 7 a Dinamarca i les publicacions

de la Societat Noruega del Cancer,8 veurem que en tot son superposables.

Exposicions ocupacionals: La recollida de dades professionals I'hem feta ba-

sant-nos en les ocupacions conegudes corn a perilloses; no hem escorcollat noves

exposicions, no pretenem donar resultats nous, tan cols aplicar els coneguts at

nostre medi.
El 81,03 % dels nostres pacients han treballat en industries perilloses; en

canvi un 18,97 % no han tingut contacte exposicional laboral.

Entre els 81,03 % hi ha un 25,53 % que ha treballat en mes de dues pro-

fessions "perilloses", la resta sempre han treballat en una sola ocupacio.
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Observant la grafica 11I es manifesten dos grans blocs d'ocupacions: A) grups
de les amines i derivats i B) compostos policiclics.

A) Dins aquest grup hem inclos les ocupacions on es treballa amb corn-
postos de configuracio molecular d'ortoaminofenol, es a dir, compostos amb grup
amino i hidroxi units a 1'anell aromatic, formula quimica basica dels cancer;igens
derivats o similars a les amines, que s'utilitzen a les industries dels colorants en
general: pintura, teixits, ferro i d'altres metalls i estampats.

24

20

co
0
C)

0LU

0

LU
2
m

2

0
z

15

10

6

i

O
a U

N

XU)

co

E

m

U N

7 C
Q N

U)

E

R

I I
X

m
U

GRAFicw III



94 XI.' CONGRLS DE METGES I B16LEGS DL 1.LLNGUA CATALANA

B) Shan agrupat les professions que treballen en compostos organics poli-
ciclis i dissolvents organics: miners, treballadors de gasolineres, de garatges, ta-
pers mecanics, impremtes (a la seccio de tintes i gravats) i del cautxu.

El 18,97 % que no han tingut cap antecedent expositional ocupacional de-
tectable en ]a historia clinica, dona la casualitat que pertanyen en la immensa
majoria al grup dell grans fumadors, es a dir, un 72,72 % d'ells fumen mes d'un
paquet de cigarrets at dia; en xifres absolutes tan sols un 5,1 % del total no ha
tingut cap antecedent exposicional ni de treball, ni de contaminacio ambiental, ni
tampoc fuma.

Connentari: No volem treure cap conclusio de les dades anteriors, pero si fer
algun comentari i assenyalar possibles camins d'estudi.

Els patients que no han tingut cap ocupacio de les considerades com a peri-
lloses son els que ens fan pensar mes en dur a terme un estudi en mes profun-
ditat i estudis particulars per ocupacio a efectes d'intuir possibles cancerigens;
dins Ilurs professions no es perfila cap cancerigen mes o menys evident, i aixo es
molt abassegador, ja que hom podria pensar que els cancerigens respectius es
trobarien comunament at nostre ambient i per tant aquests treballadors no es-
tarien mes exposats que el que ho estem nosaltres.

ZEs troben aquests cancerigens en els productes alimentaris, cada dia mes
contaminats de productes quimics? i,Es troben en les begudes que se'ns ofereixen
com a productes naturals? 1,Es troben en els adobs quimico-sintetics, incorporant-
los les plantes en llur metabolisms?

De moment tot son interrogants, pero el que si es a l'abast nostre son els
resultats, molt preocupants, suara esmentats.
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