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L'Institut d'Anatomia i Histologia de la Universitat de Sasser es l'unic

centre de diagnosi histopatologica de tota la provincia de Sasser.

Aqueixa peculiaritat, a mes d'assegurar una uniformitat de diagnosi, ha dat

la possibilitat, a traves de la informatitzacio dels Bats a partir del 1980, de

centralitzar la font de les noticies sobre totes les diagnosis histologiques i

citologiques, com metode de verificaci6 mes segur, tambe despres de molt de

temps.

La presencia solament de 8 hospitals en la provincia, ha afavorit la identi-

ficacio de tota la patologia neoplastica, encara si individuada en altra manera.

Aqueixes condicions han permes la realitzacio de un Registre Tumors per

la provincia de Sasser.

LA I'R OVINC[A

La provincia de Sasser, amb una extensio de 7520 km=, cornpr6n 89 COMMIS

i, segons l'ultim cadastre del 1991, to una poblacio de 454.904 habitants, amb

una densitat de 00 cada km' i un increment del 0,47%, mes del doble de la
mitjania de l'Estat Italia.

La poblacio es distribuida en manera desigual: Sasser to 120.000 habitants;

altres trey comuns (l`Alguer, Port Torres i 61bia) tenen entre 20.000 i 50.000

habitants i el restant de la poblacio es en 83 comuns, repartits en una gran area

geografica.

Rltil'II:AI,,

En els anus 1992-1993, en la provincia de Sasser son estats registrats

3666 casos de tumor maligne, dels quals 1557 en femelles i 2057 en mascles,
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amb una proporci6 diferent a la mitjania nacional. Aqueixa proporci6

favorable a les femelles sembla indicar una absencia de particulars influencies

ambientals o professionals sobre el desenvolupament dels tumors. L'edat mes

colpida es entre els 50 i 70 anys.

La neoplasia mes frequent, a part aquella de la pell, es, en les femelles, la

mamaria, seguida dels tumors del tracte alimentari; en els mascles 1'6rgan mes

interessat es el pulm6 i despres el tracte alimentari i la bufeta.

Considerant les 10 seus, exclusa la cutis, on cis tumors malignes se mani-

festen amb major percentatge, trobem que, en les femelles, el tumor mamari

(24,20') es la neoplasia mes frequent; despres venen el tumors del cos de l'uter

(5,29 recte, fetge, pancrees, est6mac (tots aproximadament at 3'%,) i del

pulm6 (3,38(%).

En els mascles, la neoplasia mes frequent es la pulmonar (16,10'%), despres

aquella a la bufeta (9,56%), a la prostata (5,49%), at colon (4,78%), a I'est6mac

(3,82%), at fetge (4,25`%,), at recte (3,58%), al pancrees (3,63%), a la laringe

(3,58%) i at ronyo (3,01 %).

Examinant el percentatge de mortalitat per les 10 principals sous, se

evidencia que la major causa de mort es, en les femelles, el tumor de la mama

(19,05`%) i en els mascles, aquell del pulm6 (26,21%).

Confrontant els estandards dels principals tumors en diferents Registres

Nacionals, se nota que la patologia tumoral a la provincia de Sasser colpeix

sigui mascles que femelles mes del Sud Italia, Latina i Ragusa i menys del

Piemont, Firenze, Varese.

La nostra provincia to una particularitat: el percentatge mes alt dell tumors

cutanis per la fregiiencia del sarcoma de Kaposi. A I'Alguer, ciutat de

41.976 habitants a 11 /01 /93, se son verificats, en els anvs 1992-1993, 360 casos

de tumor (150 en femelles i 210 en mascles), M/F 1,4:1, amb una causistica

sobreposable a aquella provincial per at sexe femeni, pero inferior per at sexe

mascull.

CON( I esi )NS

La creaci6 del Registre Tumors per la Provincia de Sasser ha realitzat tres

papers fonamentals:

1. Completar i integrar la Ilista epidemiologica nacional dels tumors,

identificant-ne la incidlncia i el decurs.

2. Crear un instrument d'analisi epidemiologica (identificaci6 i valuaci6

dels factors i dels nivells de rise, analisi integrativa epidemiologica, ecologica

i poblacionistica) a traves d'estudis rectrospectius i prospectius.

3. Esser punt de referencia per a la programaci6 sanitaria en tema tumoral,

per a valorar I'eficacia, 1'eficiencia i I'adequaci6 dels serveis sanitaris fina-

litzats a la Iluita contra els tumors.
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IA LLA I. CaracteristiilLies ditcicnts de Ics tres formes de sarcoma de Kaposi
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EI SARCOMA I)l K,vI'l5,1

En el periode entre el 1980 i el 1994, en provincia da Sasser son estats
observats 170 casos de Sarcoma de Kaposi (SK) dell quals 162 en la forma
classica, 6 en SIDA i 2 amb transplant del ronyo. Deis 162 casos de SK classic
(120 mascles i 42 femelles amb una relacio M / F de 2,8), 142 han tengut una
diagnosi histologic, i solament 8 una diagnosi clinica. L'edat varia de 40 a 90
anvs: gels mascles de 40 a 90, e per les femelles de 50 a 89.

En la Taula I san escrits les dales relatives als anys 1980-1994. Se evidencia

un increment dels casos amb el progressar de l'edat i particolarment l'augment

ve despres dell 60 anys i la majoria dels casos (107/ 162) despres de 70 anus.

La taxa de incidencia en els anys 1980-1994 es de 2,41 / 100.000 habitants per

any, respectivament de 3,61 / 100.000 mascles i de 1,24/ 100.000 femelles,, amb

un rise relatiu dels mascles en confront de les femelles de 2,92. Els estandards

de la poblacici italiana al cadastre 1981 evidencien en provincia de Sasser un

percentatge de 3,41 / 100.000 pels mascles i de 1,29/100.000 per les femelles.
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