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Uallau d'informacio sobre la recerca i el tractament del cancer respon a la preocupacio

social sobre una malaltia que encara to globalment un 50% de mortalitat. Pero no es facil

destriar d'aquest munt d'informaciO el gra de la palla i avaluar les fites aconseguides, els

punts de referencia que venen a definir alto que s'anomena «1'estat de fart".

Si en qualsevol especialitat ja es dificil el balanc de situaciO de les novetats, en oncologia

aquesta analisi critica es fa impossible per a un sol especialista. Cal tornar al comite de

tumors pluridisciplinari per poder fer aquesta reflexio des de diferents miradors, tots ells

convergents en I'horitzo del gran repte del cancer.

Els nostres ponents no es limiten a parlar de les noves indicacions, tecniques o habilitats de
les sever especialitats respectives. Tots miren 1'entorn, volen anar mes enlla, i ens parlen de
fonaments histories, epidemiologics i cientffics que donen a la seva vessant d'especialitat
caracter propi. Aquest reiteratiu interes de mirar mes enlla de la seva propia tecnica o habilitat

demostra el caracter pluridisciplinari, integrador i globalitzador de l'oncOleg clinic, ja empri

la cirurgia, la radioterapia, la quimioterapia o el control simptomatic com a medi fonamental.

Josep Pere Esclapez revisa les indicacions de la cirurgia en el tractament del cancer sense

oblidar la darrera contribucio en el control de la malaltia metastasica, o en la reducciO tumoral

complementant d'altres tecniques o la contribucio de la cirurgia a la prevenciO, conceptes
relativament nous i que motiven debat.

Joan Borras i Josep Guma revisen els darrers desenvolupaments en el tractament

farmacolbgic del cancer, i van mes enlla de les revisions bibliografiques. Ens parlen de la
medicina fonamentada en 1'evidencia dins del capitol dedicat a les fites conceptuals

aconseguides i revisen les bases del nou procediment de consens amb rigor cientific. No

podia faltar la contribucio de la quimioterapia intensiva i dels tractaments adjuvants. Pero

el mes valent de la ponencia crec que rau en la sinceritat i valentia amb clue tambe recullen

les esperances truncades, allO que s'havia defensat com a hipotesi raonable i no ha pogut

drmostrar-se despres de l'assaig clinic. Uepicrisi es el fonament del coneixement cientific.

Blanca Farris ens fa compartir l'ampli esguard de la presidenta de la Societat Catalano
Balear d'Oncologia. Els avencos tecnologics de la radioterapia els modula pets avencos de
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la biologia molecular que ens permetra identificar els cinc Bens humans relacionats amb la
sensibilitat a la radiacio. Ens cita com estat de fart el tractament conservador curatiu amb
radioterapia en cancers de mama, laringe, prostata, llavi, penis, bufeta, parpella i tumors de
parts toves i en algunes altres localitzacions, associant experimentalment quimioradioterapia
en cervix, cap i coll, pulmo, esofag i pancrees.

Joan J. Ortega, ajudat per Jose Sanchez de Toledo i Anna Llort ens porten un dels missatges

mes esperancadors: I'indubtable progres aconseguit en el tractament de les neoplasies de

la infancia. Utilitza corn a paradigma les leucemies de les quals fa el resum historic de les

quatre darreres decades. Cal ressaltar una dada: als anys seixanta el pronostic de guaricions

de la leucemia limfoblastica aguda era del 5% i avui es del 80%. La ponencia revisa

sistematicament el progres en les localitzacions mes frequents de la infancia: limfomes,

SNC, neuroblastoma, Wilms, rabdomiosarcoma, osteosarcoma, Ewing i retinoblastoma. I

acaben recordant tambe l'espasa de Damocles de la toxicitat tardana que a mesura que millorem

el pronostic de vida pren mes i mes importancia.

No podiem oblidar la contribucio de les atencions palliatives en tot aquest avenc. Josep

Porta cerca els antics fonaments etics de la seva tasca: "curar de vegades, millorar sovint,

confortar sempre", per donar-nos una visio engrescadora del desenvolupament de les cu-
res palliatives al nostre pals, de la qual cosa sembla que hem estat model, segons se'ns
reconeix internacionalment. No s'oblida d'esmentar els companys que tant han treballat en

aquest terreny. Al final, la seva resposta a la pregunta amb clue comencem la Taula es la mes

clara i contundent, diu si, pero I'afirmacio amb els reptes pendents tant de caire cientffic

per tractar millor les grans sindromes, com per poder acomplir el deure etic de 1'equitat i

fer arribar a tothom l'oferiment d'un optim confort fins al darrer moment.


