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INTRODUCCIO

En els paisos desenvolupats el cancer s'ha convertit en la segona causa de mort i en suposa

aproximadament un 20%. Al llarg del segle XX hi ha hagut una evolucio d'aquesta primera

causa de mort passant de les infeccions i les diarrees a les malalties cardiovasculars, i existeix

una tendencia a ser superades pel cancer, cosa que probablement succeira en la propera

decada. La incidencia mostra un augment en els dos sexes, especialment dels tumors

tabacorelacionats. Cal afegir, a rues a mes, l'increment de nous casos a causa del progressiu

envelliment de la poblacio. El nombre de curacions es encara del 50%, la qual cosa compor-

ta un gran repte terapeutic de futur (BORRAS,1977). Juntament ambles mesures de prevencio

que cal implantar, aixo portara a un millor control del cancer en el segle XXI per al qual, des

del programa Europa Contra el Cancer, s'ha augurat que dos de cada tres europeus patiran

un cancer al llarg de la seva vida.

Quan parlem de progres en el tractament del cancer, hem de valorar d'una banda les millores

assolides des del punt de vista cientific que aporta la propia especialitat (basicament

tractament farmacologic del cancer i de les seves complicacions) i d'altra la millora en
I'equipament i organitzacio de l'atencio sanitaria oncologica, que fa possible l'accessibilitat

i el benefici d'aquest progres cientific per part de la poblacio. Cal tenir present tambe

I'evolucio de determinats indexs epidemiologics de caire poblacional, que si be no mostren

la millora especifica aportada per l'oncologia medica (OM) poden mesurar parcialment la
seva influencia i potser, en alguns casos, questionar l'impacte d'aquest benefici sobre la

comunitat en conjunt.

Al Ilarg d'aquest capitol tractarem aquests diferents aspectes que poden suposar progres i

la seva aplicacio al nostre pais.

L'ONCOLOGIA MEDICA COM A ESPECIALITAT

L'OM to com a especific el tractament medicofarmacologic del cancer, de les sever

complicacions i de les malalties associades. Des de sempre ha contribuit, i molt activament

dins del context de 1'oncologia clinica, a la coordinacio del diagnostic i del tractament que

han esdevingut cada vegada mes una actuacio multidisciplinaria.
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En aquest sentit, 1'OM ha aportat tradicionalment a la terapeutica oncologica una visio

integral assumint, ben sovint, el paper de la coordinacio. El principal exemple d'aixo ha

estat el treball conjunt, mitjancant els Protocols de Diagnostic i Tractament, les Guies de

Practica Clfnica i els Comites de Tumors.

Altres progressos conceptuals comentats mes a bastament al llarg del capitol, com la medi-

cina basada en I'evidencia, la qualitat de vida i les cures palliatives, han estat aportats des
de les deferents especialitats de 1'oncologia clinica en les quals 1'OM ha tingut una especial

contribucio ben reconeguda en el nostre medi.

COM com a especialitat, evolucionant d'una banda des de la medicina interna i de l'altra

com a component troncal de 1'oncologia clinica (juntament amb 1'oncologia radioterapica i

les especialitats quirurgiques), fou reconeguda com a tal als EUA Yany 1972 i a l'Estat

espanyol, sota la denominacio d'oncologia, I'any 1978 (BOE, 1978). A casa nostra,

especialment a Catalunya i mes encara a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelo-

na, havia adquirit cos disciplinari i organitzatiu deu anys abans. Posteriorment, rebe Factual

denominacio d'oncologia medica (BOE, 1981), moment en el qua] la llei d'especialitats

reconegue tambe el nom d'oncologia radioterapica i en que, a diferencia d'altres paisos, no

es va preveure l'oncologia quirurgica. Aquestes tres especialitats de l'oncologia clinica van

ser proposades posteriorment per un Comite d'experts de la European Organitzation for

Research and Treatment of Cancer.

A I' Estat espanyol, I'OM es va organitzar en forma de societat sota la denominacio de
Sociedad Espanola de Quimioterapia Oncologica (SEQUIO) Yany 1976, passant

posteriorment a denominar-se amb I'actual nom de Sociedad Espanola de Oncologfa Me-

dica (SEOM) I'any 1982. Als Paisos Catalans no existeixen societats especffiques d'OM, si be

els seus membres s'agrupen dins de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia (SCBO) que

prengue aquest nom Yany 1980 com a successio de I'Associacio Catalana d'Oncologia, fun-

dada Yany 1964 per diferents especialistes interessats en l'oncologia, en el si de l'Academia

de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears. La SCBO compta actualment amb 309 socis.

La formacio d'especialistes en l'OM esta regulada en l'ambit de 1'Estat des de 1979 (BOE,

1978), aixi com les normes d'acreditacio de les unitats docents.

RECURSOS ASSISTENCIALS ALS PAISOS CATALANS

Des de la decada dels setanta fins a I'actualitat, les unitats assistencials d'oncologia medica

s'han estes per tot el pals sobre formules organitzatives diferents: serveis, unitats, coordinacio

amb serveis de referenda, etc., que en qualsevol cas garanteixen I'accessibilitat de la poblacio

als tractaments. Existeixen centres monografics a Catalunya (Hospital Duran i Reynals de

1'Institut Catala d'Oncologia, Barcelona) i al Pais Valencia (Institut Valencia d'Oncologia).

Del funcionament assistencial destaquen, a mes de les classiques planta d'hospitalitzacio i

consultes externes, els Hospitals de Dia oncologics que han fet possible, de manera

racionalitzada, 1'administraci6 de tractaments i l'atencio de les complicacions, responent

aixi a la creixent demanda assistencial.

A la taula I es mostren els recursos actualment existents a casa nostra (FESEO, 1997; FESEO,

1998; SEOM, 1997). En conjunt, cal valorar com a positiva la realitat actual. Estem convencuts

que els tractaments estandards arriben a la poblacio, amb algunes excepcions que cal resoldre,
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de forma prou descentralitzada. AixO suposa a la vegada una bona qualitat assistencial i

unes distancies assumibles per als patients i familiars.

TALLA I. DOTACIO D'UNITATS ASSISTENCIALS, ONCOLEGS MEDICS I FORMACIO ACREDITADA MIR

ONCOLOGIA. 1997

Habitants

en milions

Unitats

Assistencials

/ Docents

OncOlegs

medics

Places

de formacio MIR

acreditades (per any)

Catalunya 6.059 21/9 101 14

Balears 709 3/1 18 1

Pais Valencia 3.857 11/5 62 7

Per als propers tine anys cal preveure una forta demanda d'oncOlegs medics i infraestructures

a causa de ('increment de nous casos esperats, especialment per I'envelliment de la poblaciO,

aixi com pets nous tractaments i la seva aplicacio encara mes difosa. L'atencio als malalts de

mes eclat obligara d'alguna manera a un enfocament especial de la seva atenciO (oncologia

geriatrica).

A 1'hora d'avaluar definitivament la seva efectivitat, caldria observar canvis en les tendencies

temporals de la mortalitat (balancejada per la incidencia), aixi com en les de les taxes de

supervivencia relativa a un, cinc i deu anys, segons localitzacions tumorals (vegeu Ponencia

sobre I'epidemiologia del cancer als PaIsos Catalans). Ala taula II es mostren, a tall d'exemple,

alguns d'aquests indicadors per als tumors mes frequents.

TALLA 11. INDICADORS EPIDEMIOLOGICS RELACIONATS AMB LA PREVENCIO I TRACTAMENT DEL CANCER

A CATALUNYA

I\CIDENCIA

(a)

MORTALITAT

(a)

SUPERVIVENCIA

(b)

SUPERVIVENCIA

(b)

80-96 88-97 85-89 90-94

COLON MASCULI 5,3* 2,9* 39 46

Colon femeni 4,8* 0,44 45 50

PULMO MASCULI 2,5* -0,32 12 11

Mania femeni 2,3* -1,38* 67 76

(a) en percentatge anual de canvi (b) relativa a cinc anys * Estadisticament significatiu

Fonts: Registre de Cancer de Tarragona

Registre de Mortalitat de Cancer. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Generalitat de Catalunya.
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A banda de la millora de les xifres mes objectives de mortalitat i supervivencia, caldra me-

surar tambe l'impacte de YOM sobre la qualitat de vida i el grau de satisfaccio dels pacients

amb cancer, aixi com la resposta a 1'expectativa que sobre el progres cientific, la societat

legftimament espera.

FITES EN EL TRACTAMENT FARMACOLOGIC

1) TRACTAMENTS ANTINEOPLASICS

Corticosteroides

Els glucocorticoides varen ser els primers farmacs amb accio antitumoral utilitzats. "Cot i que

les seves respostes eren escasses i de curta durada, s'aconseguiren remissions en neoplasies

hematologiques. Actualment formen part de la majoria d'esquemes terapeutics per a

leucemies, limfomes i mielorna, son farmacs insubstituibles com a coadjuvants als

antiemetics, i posseeixen multiples aplicacions en el camp de les cures palliatives.

Mostassa nitrogenada

La mostassa nitrogenada va ser usada per primera vegada en el tractament dels limfomes

l'any 1943 per Goodman i col. del Yale Cancer Center (GOODMAN, 1946). Aquests resultats,

publicats despres de la segona guerra mundial, mostraven una disminucio del volum de

les adenopaties en pacients amb malaltia de Hodgkin. No fou fins a 1'any 1964 quan, com-

binada amb vincristina, prednisona i procarbazina (MOPP), s'aconsegui el primer esquema

quimioterapic capac de curar una neoplasia disseminada, en aquest cas la malaltia de

Hodgkin (DEVITA I SERPICK, 1967). Dels primers pacients tractats, mes de la meitat seguien

vius i sense recidiva a mes de vint anys de seguiment.

Doxorubicina

La doxorubicina, un antibiotic antineoplasic del grup de les antraciclines, va ser el citostatic

dels setanta. Va permetre, combinat amb prednisona, ciclofosfamida i vincristina (CHOP)

(GorrLIFEB et al., 1973), crear el tractament que encara avui en dia es 1'est5ndard per a tots els

limfomes no hodgkinians agressius, amb el qual s'assoleixen un 80% de curacions en estadis

precocos, i el 40% en estadis avancats. Aixi mateix, es ampliament utilitzat en el tractament

del cancer de mama, bufeta, ovari, leucemies agudes i malaltia de Hodgkin entre altres.

Tamoxife

Es tracta d'un antiestrogen utilitzat inicialment en el tractament del cancer de mama

metastasic (VII ADIU, 1980). El seu us corn a adjuvant ha aconseguit una reduccio d'entre el

15 i el 30% en les recidives en els cancers de mama operats, en funcio del grau

d'hormonodependencia dels tumors (EARLY BREAST CANCER TRIALIST COLLABORATIVE GROUP,

1998). Un dels grans atractius del farmac es la seva baixa toxicitat, la qual cosa permet la

seva administracio a qualsevol edat.

Cisplati

Ha estat, Sens dubte, el citostatic dels anys vuitanta. La seva aparicio va comportar la

possibilitat de curacio per a la majoria de cancers de testicle. La combinacio amb bleomicina

i vimblastina (PVB) (EINHORN I DONAHUE, 1977) va convertir els tumors germinals en el para-

digma del tumor qufmiocurable. Es, aixi mateix, un farmac insubstituible en el tractament

dels tumors d'ovari, cap i coll, pulmo i bufeta.
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Taxans

El paclitaxel i el docetaxel han estat els citostatics de mes importancia introduits a la practica

clinica a la decada dels noranta. El fet de tractar-se de farmacs amb mecanismes d'accio

diferents als coneguts fins al moment els va convertir, d'entrada, en tractaments de segona

linia. D'aquesta forma es veie que als carcinomes de mama refractaris a antraciclines i als

carcinomes d'ovari refractaris a cisplati se'ls podia reinduir una nova resposta clinica.

Probablement, el docetaxel es el farmac mes actiu, usat com a agent unic, en el cancer de

mama i en el cancer de prbstata refractaris.

Aquesta elevada activitat en tumors resistents a altres citostatics va impulsar la comunitat

cientifica medica a assajar el seu is com a farmacs de primera linia en tumors avancats. La

combinacio de paclitaxel amb antraciclines aconsegueix el major nombre de respostes

conegut en cancer de mama metastasic (GIANNI et al., 1995), i I'associacio de paclitaxel amb

cisplati ha comportat un augment significatiu en la supervivencia de les pacients amb cancer

d'ovari avancat (McGUIRE et al., 1996) si s'utilitzen com a farmacs de primera linia.

Els bons resultats obtinguts pels taxans en malaltia metastasica ha fet que actualment s'estudii

el seu valor com a tractament adjuvant en el cancer de mama amb elevat rise de recidiva.

Anticossos monoclonals terapeutics

Si el cisplati i els taxans van ser els farmacs dels vuitanta i dels noranta, els anticossos

monoclonals terapeutics seran probablement els del nou segle. En aquest cas, ens trobem

davant d'un canvi conceptual en el tractament del cancer, que comporta la utilitzacio de

drogues dirigides especificament contra determinants antigenics de la cel•lula tumoral. El

CD20 es un antigen que es troba a la superffcie de les cel•lules tumorals dels limfomes B no

hodgkinians. S'han aconseguit respostes molt importants en limfomes B refractaris a la

quimioterapia amb el tractament amb 1'antic6s monoclonal antiCD20 anomenat Rituximab

(McLAUGHLIN et al., 1998; COIFFIER et al., 1998). Com en la majoria de farmacs amb que s'obtenen

beneficis en malaltia refractaria, el proper pas ha estat utilitzar-los com a tractament de

primera Ifnia. El fet que no hi hagi un solapament entre les toxicitats dels anticossos

monoclonals i les de la quimioterapia fa particularment atractiva la seva combinacio, sobretot

si es to en compte que els seus mecanismes d'accio son tambe diferents, de forma que haurien

de ser esperables uns efectes terapeutics, pet cap baix additius. La combinacio de Rituximab

amb quimioterapia convencional podria significar el primer tractament que aconseguis un

augment en la supervivencia dels limfomes despres de vint-i-cinc anys.

El trastuzumab es un anticos monoclonal dirigit contra 1'oncogen c-erb-B2, present en una

tercera part dell cancers de mama. Utilitzat com a farmac unic, indueix remissions tumorals

en pacients amb cancer de mama refractari a la quimioterapia que expressen c-erb-B2

(COBLEIGH et al., 1998). En combinacio amb quimioterapia s'ha pogut observar un augment

en i'activitat antitumoral en cancer de mama avancat (SI AMON, 1998), pero on probablement

hi hagi una opcio de futur important es en el camp de I'adjuvancia. Actualment hi ha assajos

clinics en marxa que combinen trastuzumab amb hormonoterapia i amb quimioterapia

complementaria.

2) TRACTAMENTS DE SUPORT

Antiemetics antagonistes 5HT3

La toxicitat gastrointestinal en forma de nausees i vomits induida pets citostatics es un Jets
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efectes secundaris amb mes impacte social i mediatic de la terapia antineoplasica. El
descobriment de la fisiopatologia del vomit per quimioterapia ha permes sintetitzar farmacs
que bloquegen especificament els receptors que en son responsables a nivell de sistema
nervios central i, mes concretament, a 1'area postrema al sol del IV ventricle. Es tracta
d'antagonistes serotoninics que actuen selectivament sobre els receptors 5HT3, i les tres
drogues mes conegudes son ondansetron, tropisetron i granisetron. Lassociaci6 d'un
d'aquests farmacs amb dexametasona permet que el 80% dels pacients tractats amb

combinacions de citostatics, altament emetogens, no experimentin aquest tipus de toxicitat.
Es probablement l'esdeveniment mes important que ha existit en el tractament de suport
dels efectes secundaris de la quimioterapia (GRALLA, 1999).

Factors estimuladors de colonies granulocitiques (G-CSF) i granulocitico - macrofagiques

(GM-CSF)

Aquestes citoquines, que existeixen de forma fisiologica a l'organisme, i que son indispen-

sables per a la granulopoesi normal, han pogut ser sintetitzades al laboratori i produides en

grans quantitats gracies a I'enginyeria genetica.

La toxicitat dosilimitant de la majoria de citostatics es la medul•lar, de forma que la frequencia
en I'administracio dels cicles de quimioterapia ve determinada, habitualment, pel temps

que necessita la medulla ossia a tornar a repoblar la sang periferica de les tres series, i
especialment de granulocits. L'administracio exogena de forma profilactica de G-CSF o GM-
CSF permet el manteniment de la intensitat de dosi en la majoria d'esquemes quimioterapics

de manera que la seva efectivitat no se'n vegi afectada. En casos de neutropenia profunda

postquimioterapia els factors estimuladors escurcen el temps d'aplasia i, per tant, els

requeriments d'antibiotics i dies d'hospitalitzacio. El G-CSF to un paper important en la

tecnica d'aferesi i tractament de suport en programes de quimioterapia a altes dosis amb

rescat amb cel•lules progenitores hematopoetiques periferiques. En quimioterapia

antineoplasica no sabem si mes es millor, pero si que sabem que menys pot ser pitjor, i per tant els

factors estimuladors de les colonies granulocitiques hi juguen el seu paper (BENNET, 1999).

Antibioticoterapia empfrica en neutropenia febril

Actualment, la causa mes frequent de neutropenia es la que es deriva d'una quimioterapia

antineoplasica. La majoria d'esquemes quimioterapics provoquen una davallada de la xifra

de neutrofils amb un nadir entre el sete i el quinze dia post-tractament. El pacient que en

situacio de neutropenia desenvolupa un quadre febril to un elevat rise de complicacions

infeccioses que posen en perill la seva vida. Durant la primera meitat dels anys setanta, la
mortalitat d'una neutropenia febril era de fins al 80%. El canvi estrategic en clue s'instaura

tractament antibiotic d'ampli espectre de forma empfrica, immediatament en el moment

del diagnostic de la neutropenia febril, sense esperar a tenir focus infeccios ni documentaci6

microbiologica, ha redundat en una drastica reduccio de les complicacions mortals d'aquests

episodis (SCHIMPFF, 1985). Avui en dia, els malalts amb febre i neutropenia postquimioterapia

presenten unes xifres de mortalitat de 1'1-5%0, depenent de la durada i la profunditat de la

neutropenia. No hi ha una combinacio antibiotica estandard, pero les mes usades inclouen

una penicil•lina antipseudomonica i un aminoglucosid.

FITES CONCEPTUALS

1) CONCEVrE DE MEDICINA BASADA EN ti EVIDENCIA

Els progressos en ciencies mediques, corn a part integrant del coneixement universal, han
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de bastir-se sobre la certesa que emana del metode cientific. Aquesta ha estat una premissa

que l'oncbleg medic ha tingut present des que es van iniciar les primeres maniobres

terapeutiques antineoplasiques. El fet d'aplicar tractaments altament t6xics i, fins i tot,

potencialment mortals, ha implicat que cada pas que s'ha avancat cap al control o el

guariment del cancer hagi estat basat en el major rigor cientific.

En els darrers cinc anys hi ha hagut un moviment en la majoria d'especialitats en que es

promovia la Medicina basada en l'evidcncia, que no es res mes que l'aplicacio del metode

cientific a les ciencies mediques. Per als metges oncolegs ha resultat xocant que una actitud

basada en el seny i el rigor cientific mantinguda per ells durant molts anys s'hagi posat de

Inoda a finals del segle XX. En el camp de l'oncologia medica cal destacar com a model

d'aplicaci6 de la Medicina basada en l'enidencia el que ha estat l'evolucio del tractament

quimioterapic del cancer de testicle (EINHORN, 1990). Els tumors germinals testiculars en

estadis avancats son malalties potencialment curables des de l'aparicio del cisplati. Des de

l'inici de les primeres combinacions citostatiques s'ha anat avancant en la reduccio de la

toxicitat i en l'increment de curacions exclusivament amb la certesa que dona l'assaig clinic

aleatoritzat. Aix6 no resulta facil en un tumor tan poc frequent com es el de testicle on la

majoria d'estudis necessiten un gran nombre d'individus per a poder treure'n conclusions.

2) CONCEPTE DE TRACTAMENT SISTEMIC ADJUVANT

El disseny i l'aplicacio de tractaments sistemics adjuvants o complementaris en el cancer

d'extensio local o locoregional han necessitat un canvi conceptual sobre la malaltia

neoplasica. La visio del cancer com un proces sistemic es la base de la quimioterapia i

l'hormonoterapia adjuvants. Generalment, a partir d'una activitat provada en malaltia

metastasica, s'administra un determinat tractament sistemic una vegada acabada la terapia

locoregional radical (habitualment quirurgica), amb la intencio d'eradicar les potencials

micrometastasis existents en I'organisme.

La majoria d'esquemes d'adjuvancia estan basats en his de la quimioterapia postoperatbria.

En aquests casos s'aplica un tractament amb toxicitat reconeguda a pacients potencialment

curats, pero amb alt rise de recidiva. En definitiva, tractem on rise de malaltia i no una

malaltia visible o palpable. Es per aix6 que, qualsevol hip6tesi que es tingui sobre la bondat

d'una determinada terapeutica en forma d'adjuvancia solament pot ser introduida a la

practica clfnica si es demostra en un assaig clinic controlat.

Probablement, l'augment en les curacions o supervivencia de la majoria de tumors obtinguda

en els darrers vint-i-cinc anys es degut que les neoplasies mes frequents (cancer de mama

i cancer colorectal) es beneficien de tractaments adjuvants i que aquests s'han introduit

progressivament a la practica medica habitual (MOERTEL, 1990; BONAD0NNA,1995; EARLY BREAST

CANCER TRIALIsr COLLABORATIVE GROUP, 1998).

3) CONCEPTE D'INTENSITAT DE DOSI

La intensitat de dosi es un concepte que s'utilitza per a mesurar la quantitat de quimioterapia

que s'administra per unitat de temps. Es mesura en milligrams de citostatic per metre

quadrat de superffcie corporal i per setmana (mg/m'/setmana). A partir del concepte que

els tumors son relativament resistents a la quimioterapia, en molts casos s'ha postulat que

incrementant la intensitat de dosi d'un tractament es pot aconseguir un major nombre de

respostes tumorals (HRYNIUK i Busoi, 1984). En un intent de maximitzar la relaci0 dosi-resposta,

s'han creat tecniques de rescat hemopoetic que permeten administrar alguns farmacs a

dosis fins a vint vegades superiors a les usades convencionalment. La quimioterapia a altes
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dosis amb suport de progenitors hemopoetics de medulla ossia o de sang periferica i Ns
de factors estimuladors de les colonies granulocitiques en son alguns exemples. De totes
formes, l'evidencia cientifica no sempre ha corroborat la hipotesi que mes es millor (vegeu
mes endavant).

4) CONCEI'TE DE QUALITAT DE VIDA

El cancer es encara en moltes ocasions una malaltia incurable , pero disposern de tractaments
que, en major o menor mesura , poden aconseguir augmentar la supervivencia del malalt.
L'allargament a ultranca de la vida d'un pacient , per al qual no hi ha curacio possible, es
una actitud que no to cabuda dins l'etica medica , si aquesta perllongacio passa per un
augment en el sofriment a causa dels tractaments administrats . En aquest sentit l'oncoleg
no ha d ' oblidar mai que moltes de les modalitats terapeutiques que utilitza poden compor-
tar una toxicitat que comprometi de forma important el benestar d'un malalt que,
malauradament , viura poc temps. D'aquesta forma , en malaltia neoplasica avancada i in-
curable es mes important afegir vida als anys que anys a la vida, i es per aixo que l'objectiu dels
tractaments pal•liatius ha de ser sobretot procurar qualitat de vida a mes a mes d ' intentar
augmentar- ne la quantitat.

En altres situacions en les quals l'objectiu es la curacio de la neoplasia , el coneixement de la
toxicitat del procediment es important , especialment , quan en els assajos clinics es compa-
ren tractaments diferents.

Per tot aixo , el concepte de qualitat de vida ha esdevingut un parametre tan important en
oncologia , que ha calgut quantificar- lo. D'aquesta forma, s ' han creat i validat multiples
escales de qualitat de vida que s ' utilitzen , obligatoriament , en la recerca clinica, tant en
malaltia avancada com en tractaments radicals i adjuvants (AARONSON, 1992).
En alguns casos, la qualitat de vida va lligada a l ' absencia de malaltia ; d'aqui que en molts
tractaments sigui en adjuvancia o despres d'obtencio de remissions completes s'utilitzi com
a parametre el concepte d'interval Iliure de malaltia independentment de l'impacte que
tingui en la supervivencia global.

MILLORES EN NOUS FARMACS I ESTRATEGIES TERAPEUTIQUES

1) CURACIONS AMB QUIMIOTERAPIA EXCLUSIVA EN MALALTIA AVAN4ADA

Lany 1956 es varen publicar els primers resultats de curacions del coriocarcinoma metastasic

amb metotrexat com a farmac unic (Li et al., 1956).

La combinacid de mecloretamina, vincristina, procarbazina i prednisona (MOPP) introduida

per De Vita i col-laboradors a la decada dels 60 va comportar la primera curacio d'una malaltia
disseminada, en aquest cas limfomes de Hodgkin i alguns limfomes no hodgkinians agressius

(DE VnA i SI.RPICK, 1967).

En el camp dels limfomes no hodgkinians agressius, l'esquema poliquimioterapic CHOP
(ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona) es va convertir, a mitjans dels setanta,

en el tractament estandard capac de curar gairebe la meitat dels pacients en estadis avancats

de la malaltia (GoTrLIEB et al., 1973). Des de Ilavors, s'han tractat series de pacients amb

esquemes mes agressius i la combinacid CHOP encara no ha estat superada quant a taxa de

curacions.
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L'entrada del cisplati a ]'arsenal terapeutic oncologic significa un punt d'inflexi6 en el

tractament del cancer de testicle. Fou el primer tumor solid metastasic on la curaci6 amb

quimioterapia exclusiva va passar de ser una anecdota a ser-ne la regla. Einhorn i els seus

col•laboradors de la Universitat d'Indiana (EINI TORN i DONAHUE, 1977) aconseguiren els primers

grans exits combinant cisplati, vimblastina i bleomicina (PVB).

Tambe en el camp dels tumors germinals testiculars hi ha hagut una altra fita historiea: amb

la introducci6 de la ifosfamidas'aconsegui, per primera vegada, la curacio de la recidiva

d'un tumor metastasic amb quimioterapia de segona linia (MUNSHI et al., 1990).

A principis dell anys setanta, s'experimenten els primers exits quanta curacions de leucemies

agudes infantils. Aquests exits no s'han traslladat a les leucemies agudes en adults,

especialment a les mieloblastiques, tot i que s'aconsegueixen indexs de curacions que oscil•len

del 10-30% depenent dels grups d'edat i d'altres factors pronostics. (SIMONE, 1979).

2) AUGMENT DE LA SUPERVIVENCIA MITJAN (ANT ELS TRACTAMENTS SISTEMICS ADJUVANTS

El 1975, Sutow i cols. presentaren els resultats de la primera quimioterapia realitzada despres

de la resecci6 quirurgica d'un osteosarcoma sense evidencia de metastasi (SUTow et al., 1975).

La combinacio de ciclofosfamida , mostassa nitrogenada i doxorubicina va aconseguir un

55% de patients vius i sense recidiva als dos anys , que es una xifra molt superior als controls

histories en que les supervivencies lliures de recidiva a dos anys oscil • laven entre el 10 i el

20%.

Durant els anys setanta, i a partir dels treballs de Bonadonna i els seus col•laboradors de

Mila, es generalitza el tractament quimioterapic adjuvant en el cancer de mama amb afectacio

ganglionar axil-lar. La combinacio de ciclofosfamida, metotrexat i 5-fluorouracil (CMF), que

ja havia demostrat activitat en malaltia metastasica, ha estat durant molts anys la pauta

estandard en adjuvancia de mama (BONADONNA etal.,1995). Des de llavors fins a l'actualitat,

les indications de quimioterapia complementaria en aquest tumor s'han ampliat a pacients
sense afectacio axil•lar pero amb altres factors de rise de caracter local, histologic i molecular.

A mes a mes s'han anat incorporant noves drogues als esquemes quimioterapics, com ara

les antraciclines (BoNADONNA et al., 1995) i mes recentment els taxans (aquests darrers enca-

ra en regim d'assaig clinic). Globalment, la introduccio de la quimioterapia adjuvant ha

significat una disminucio d'un 15% del rise de recidiva en les pacients intervingudes de

cancer de mama.

Tambe en el camp de ]' adjuvancia en cancer de mama es va instaurar, a la decada dell

setanta , I'hormonoterapia amb tamoxife ( EARLY BREAST CANCER TRIALISr COLLABORATIVE GROUP,

1998). Aquest tipus de tractament esta condicionat en gran part a la presencia de receptors

hormonals en el teixit tumoral , de forma que hi ha hagut una implementacio progressiva

de les tecniques de deteccio de receptors estrogenics i de progestagens per

immunohistoqufmica a la majoria de laboratoris d'anatomia patologica . El gran avantatge

del tamoxife enfront de la quimioterapia es la seva baixa toxicitat , que permet l'administracio

a pacients d'edat avancada que son les que majoritariament presenten positivitat dels

receptors hormonals . En termes absoluts, la introduccio de 1'hormonoterapia adjuvant ha

disminuit un 15% les probabilitats de recidiva de les pacients intervingudes d'un cancer de

mania.

Una altra fita en el tractament adjuvant va ser la demostracio per Moertel i cols. (MOERTEL et

al., 1990) del benefici de tractar els pacients amb cancer de colon i afectacio tumoral dels
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ganglis pericolics amb la combinacio de 5-fluorouracil i levamisole durant un any.
Posteriorment s'han introduit altres combinacions, sempre basades en el 5-fluorouracil, que

han permes concloure el tractament en un total de 6 mesos sense afectar-ne l'efectivitat.

Aquest es el cas de la modulacio del 5-fluorouracil amb acid folinic. La disminucio del rise

de recidiva imputable a la quimioterapia adjuvant en el cancer de colon s'estima que es

entre el 15 i el 20%.

3) QUIMIOTERAPIA A ALTES DOSIS

Durant els darrers quinze anys i basant-nos en la hipotesi que augmentant les dosis de

quimioterapia, es possible eradicar un major nombre de cel•lules neoplasiques, especialment

aquelles que son parcialment sensibles a les dosis convencionals, hem assistit a un veritable

desplegament de les tecniques de rescat hemopoetic. La quimioterapia a altes dosis ha d'anar

seguida forcosament d'un suport amb progenitors hemopoetics que, deponent de la seva

font d'origen, donen nom a les diferents modalitats de trasplantament. Unicament podem

considerar-ho un veritable trasplantament en els casos en que el suport hemopoetic es fa

amb medulla Ossia provinent d'un donant histocompatible, que es I'anomenat

trasplantament al•logenic. La resta de tecniques de suport hemopoetic es fan a partir dels

propis precursors hemopoetics del pacient, que poden obtenir-se de moll d'os o be de sang

periferica mitjancant aferesi.

En pocs procediments medics s'ha avancat tant tecnicament, sense que hi hagi evidencia

cientffica que n'avali la seva aplicacio clfnica.

Fins als nostres dies solament s'ha demostrat fefaentment que la quimioterapia a altes do-

sis es superior a la quimioterapia convencional en el cas dels limfomes no hodgkinians

agressius en recidiva quimiosensible. Probablement aquesta tecnica pugui ser util en casos

seleccionats d'altres patologies corn poden ser les leucemies agudes, la leucemia mieloide

cronica, el mieloma multiple, els tumors germinals de testicle i algun tumor pediatric.

ESPERANCES TRUNCADES

HIPOTESI DE GOLDIE-COLDMAN

Es tractava d'un model matematic segons el qual la utilitzacio de multiples drogues en un

curt espai de temps evitaria I'aparicio i seleccio de dons cel • lulars resistents dins un tumor

(Got DII: i COLDMAN, 1979 ). Aquesta hipotesi s ' ha intentat posar en practica en multiples

neoplasies , perO s ' ha comprovat que ni tan sols en els tumors mes quimiosensibles s'obtenien

resultats clinicament rellevants.

Lexemple mes clar es el que fa referencia al tractament dell limfomes no hodgkinians

agressius en estadis avancats , en els quals l'associacio de fins a vuit drogues no ha aconseguit

augmentar la supervivencia d'aquests pacients si es compara amb l'esquema CHOP classic

de quatre farmacs ( FISHER et al., 1993).

En cancer de testicle metastasic amb factors de mal pronostic , la combinacio sequencial de

bleomicina , vincristina i cisplati amb etoposid , ifosfamida, cisplati i bleomicina (VIP-BOP-

B), no ha resultat superior al BEP classic ( Cisplati, Bleomicina i Etoposid ) (KAYE et al., 1998).

De la mateixa forma , en cancer microcftic de pulmo , les quimioterapies alternants amb cinc



SEGO\A 1'O\E\CIA 27/3

drogues no son superiors en termes de supervivencia at tractament estandard amb etoposid

i cisplatf (Roru et al., 1992).

2) QUIMIOTERAPIA A ALTES DOSIS EN TUMORS SOLIDS

En una part important dels tumors solids s'ha assajat la utilitzaci6 de quimioterapia a altes

dosis en diferents fases de la recerca clinica sense que s'hagi evidenciat cap resultat positiu

concloent, en els tumors mes frequents.

El cas mes estudiat i en el qual s'havia hipotetitzat un probable benefici ha estat el cancer de

mama, especialment en dues situacions en que els tractaments convencionals tenen resultats

limitats. La primera es el cancer de mama metastasic que, avui per avui, es una malaltia

incurable, tot i que es pot millorar la supervivencia amb quimioterapia i hormonoterapia.

La segona es la de les pacients sense evidencia de metastasis a distancia pero amb una

afectaci6 massiva dels ganglis axil•lars descoberta en l'estudi patologic de la peca de

limfadenoectomia i en les que la supervivencia Iliure de malaltia a cinc anys es

aproximadament del 25`x,. Una vegada realitzats els assajos clinics corresponents que

comparaven aleatoriament la quimioterapia a altes dosis amb la quimioterapia convencio-

nal, es va demostrar que no hi havia diferencies significatives en la supervivencia per a cap

de les dues situacions (RODENIUs et al., 1998; STADTMAUER et al., 2000).

3) LENTS PROGRESSOS EN CANCER DE PULMO

La majoria de tumors amb una alta incidencia en la poblacio han experimentat, en els darrers

vint anys, un augment en la supervivencia que en part es atribuible als progressos terapeutics.

Un bon exemple n'es la posada en marxa de les adjuvancies en cancer de mama i en cancer

de colon.

El tumor mes frequent en el sexe masculf tant en incidencia com en mortalitat es el cancer

de pulmo. Si ens atenim a les xifres de supervivencia dels registres poblacionals de cancer

arreu del mbn, les millores que s'observen en el cancer de mama i colon no son superposables

al cancer de pulm6. Probablement una part de l'exit en els altres dos tumors es degut a la

implementaci6 del diagnostic preco4 , especialment en el cancer de mama . Els tractaments

multidisciplinaris que s'apliquen als pacients amb cancer de pulm6 amb associacions de

cirurgia , quimioterapia neoadjuvant ( RosELL et al., 1994 ), adjuvant o pal-liativa i radioterapia

adjuvant o pal • liativa han obtingut poc impacte sobre la supervivencia a ilarg termini. En

diferents paisos i en diferents periodes no s'observen , corn en altres tumors, diferencies en

la supervivencia a cinc anys , i existeix una homogeneitat per al cancer de pulm6 al voltant

del 10-12'7(,.

En un plantejament pal-liatiu del tractament del cancer de pulmo no microcftic amb

quimioterapia cal constatar que, malgrat no obtenir-se millores substancials de la

supervivencia, diferents estudis n'han demostrat un augment a un i a dos anys, pero sobretot

han aconseguit una millora en la qualitat de vida (PALLARES,1996). En el carcinoma pulmonar

de cel•lula petita els tractaments actuals aconsegueixen un elevat nombre de respostes

tumorals i han multiplicat les medianes de supervivencia per quatre si es tenen en compte

les series historiques de I'era prequimioterapica. Aixo no obstant, tampoc s'han aconseguit

resultats importants de supervivencia a cinc anys.

Ni que sigui un topic cal manifestar, una vegada mes, que avui per avui, la millor manera
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de disminuir ]a mortalitat per cancer de pulmo passa per la prevencio primaria, basada en

el control del tabaquisme.

CONCLUSIONS I FUTUR

Laportacio de I'oncologia medica al progres en el tractament del cancer durant les ultimes

decades, es pot catalogar de positiva tant en els aspectes conceptuals, com en I'aportacio de

nous farmacs i de noves estrategies terapeutiques.

Les diferents formes d'organitzacio de I'oncologia medica i la seva implantacio al nostre

pals, si be existeixen limitacions que cal resoldre abans d'encarar el proper futur, son en

conjunt satisfactories.

La multidisciplinarietat ha esdevingut, i encara ho sera mes, el pilar basic en l'optimitzacio

dels resultats de la terapeutica oncologica. El primer tractament i 1'estrategia posterior

s'hauran de plantejar per a gairebe tots els pacients en el context d'una accio coordinada en

equip.

Es del tot presumible que en les properes decades apareguin nous tractaments medics so-

bre nous i veils conceptes, i noves estrategies en la seva aplicacio. Aquesta nova situacio

tindra un impacte sobre les curacions i en especial sobre la supervivencia a mig i llarg termini,

convertint en malalts cronies un gran grup que ara son incurables.

Aquest fenomen, afegit a ]'increment esperat de la incidencia, produira un gran augment

de la prevalenca del cancer, situacio que ja es constatable actualment. Cal preparar-se doncs,

per a la nova etapa, tant en la dotacio de recursos com en la formacio i organitzacio dels

professionals.

Mes que mai, davant de la inflacio en la informacio cientffica, caldra aplicar els nous

coneixements amb el maxim rigor, dintre i fora de la investigacio clfnica.

Per ultim, volem remarcar que haurem de tenir una actitud activa cap a la humanitzacio de

la medicina, cada cop mes massificada. En el cas del pacient oncologic, ateses les

caracterfstiques de la malaltia i el seu volum creixent, sobretot en edats avancades, aquesta

actitud hauria d'estar en primer pla. La informacio, el tracte, l'entorn familiar i social, els

aspectes psicologics i socials, entre d'altres, han de presidir 1'actuaci6 de l'oncologia al mateix

nivell que el coneixement cientific i les habilitats tecniques en ]'aplicacio dels tractaments.
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