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PART I.  PROCÉS I METODOLOGIA DE LES GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA EN  
 CÀNCER-ONCOGUIES

PROCÉS

Introducció

Les OncoGuies són l’eina que utilitza el Pla 
Director d’Oncologia per aconseguir l’equitat 
terapèutica. El Departament de Sanitat i Segu-
retat Social ha instaurat el Pla Director d’On-
cologia a Catalunya que, entre altres objectius, 
estableix que s’han de desenvolupar mesures 
de millora de l’atenció oncològica basades en 
la millor evidència científica possible. La gestió 
d’aquest Pla Director ha estat encomanada a 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO), empresa 
pública que té entre les seves missions asses-
sorar el CatSalut-Servei Català de la Salut en 
la prevenció i el control del càncer a Catalunya 
així com en la millora de l’atenció oncològica 
de la població. 

D’altra banda, l’Agència d’Avaluació de Tec-
nologia i Recerca Mèdiques (AATRM), també 

empresa pública del CatSalut, té entre els 
seus objectius generar informació procedent 
de l’anàlisi rigorosa i sistemàtica de l’evidència 
científica a fi que aquells que han de prendre 
decisions dins del sistema sanitari ho facin 
fonamentant-se en la millor informació dis-
ponible. En aquest sentit, l’AATRM té àmplia 
experiència en la realització i l’avaluació de 
guies de pràctica clínica. 

Aquests objectius i missions van cristal∙litzar 
en la firma d’un acord ICO-AATRM per crear 
un programa conjunt denominat Programa de 
Guies de Pràctica Clínica en Càncer-OncoGuies, 
que presenta com a atributs fonamentals la 
qualitat, l’eficiència i la transparència.

Actors

L’ús d’una OncoGuia ha de garantir que es 
rebi el tractament recomanat pels estudis cien-
tífics i els experts de tot el món involucrats 
en aquest tipus de malaltia. Per aconseguir 
aquesta fita, es va decidir que l’administració 
sanitària exerciria un paper dinamitzador, i que 
els actors fonamentals i responsables del des-
envolupament de les esmentades OncoGuies 
serien els professionals de l’atenció sanitària, 
recolzats metodològicament per l’AATRM.

Les Comissions de Tumors i els departaments 
d’Oncologia Mèdica, Hematologia, Oncologia 
Radioteràpica, i Cirurgia; especialitats mèdi-
ques i quirúrgiques com Digestiu, Endoscòpia, 
Pneumologia, Ginecologia, Cirurgia Plàstica, 
Cirurgia Toràcica; així com els especialistes en 
Serveis Centrals, Anatomia Patològica, Radi-
ologia i Medicina Nuclear dels hospitals de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) 
en són els participants. Tots ells aporten l’ex-
periència clínica plasmada en els protocols 
existents dels principals tipus de tumors i, en 
la fase corresponent del procés, revisen i discu-
teixen l’elaboració dels algorismes i el redactat 
del text de les OncoGuies fins a aconseguir 
el document definitiu, i es constitueixen en 

Comitè d’Experts que vetllarà per l’actualitza-
ció continuada de les esmentades OncoGuies. 
Aquesta part del procés és fonamental per 
establir la dinàmica de participació i consens 
que fa que el document final sigui producte 
de tothom i propietat tant dels experts com de 
les agències encarregades de produir-ho.

L’AATRM compilà i revisà sistemàticament, ava-
luant la seva qualitat, les guies de pràctica clínica 
disponibles, nacionals i internacionals, sobre els 
tipus de càncer que ens ocupen. També avaluà 
la qualitat dels protocols assistencials vigents a 
Catalunya pel que fa al grau d’evidència que 
els sustenta i al grau d’acord amb l’experiència 
revisada. Posteriorment, redactà les correspo-
nents guies, que van ser discutides en diferents 
jornades de treball organitzades amb aquesta 
finalitat tant amb professionals de les diferents 
institucions catalanes com amb experts de 
l’àmbit internacional. Les principals guies inter-
nacionals avaluades han estat les de la Natio-
nal Comprehensive Cancer Network, les de la
Fédération Française de Centres de Lutte Contre 
le Cancer, les del Cancer Care Ontario i les del
National Institute for Clinical Excellence.
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L’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i de Balears, al seu torn, dóna el seu suport 
científic al temps que coordina l’elaboració de 
les recomanacions generals per a la redacció 
dels informes patològics mitjançant la Societat 
Catalana d’Anatomia Patològica.

Així, les OncoGuies estan basades en l’estat 
del coneixement científic, la revisió de l’ex-
periència internacional i les aportacions d’ex-

perts del nostre context, perfilant i establint 
la seva aplicabilitat al nostre entorn sanitari. 
Per tant, permetran donar garantia de rebre 
el millor tractament demostrat, independent-
ment del lloc de residència. S’ha de destacar 
que, en aquest cas, la innovació consisteix en 
l’estandardització d’aquests tractaments. Els 
atributs d’equitat, protecció i consens són els 
que reflecteixen més fidedignament la utilitat 
de les OncoGuies.

METODOLOGIA

Vincle de les recomanacions amb l’evidència científica disponible 

assignat una categoria dins d’una classifica-
ció del grau de consens. En segon lloc, s’ha 
fet una breu síntesi de l’evidència científica 
disponible que dóna suport a la intervenció, 
amb l’assignació d’una categoria dins d’una 
classificació segons la seva qualitat. 

Així, cada una d’aquestes recomanacions selec- 
cionades s’esmenten en els algorismes amb 
dos valors: un referit al grau de consens dins 
del grup de treball i un altre referit a la qualitat 
de l’evidència científica que la recolza; habitual-
ment, s’afegeix una crida a un text en què se 
sintetitza breument l’evidència. A continuació, 
es descriuen el procés i les categories d’amb-
dues classificacions. Les classificacions s’han 
elaborat tenint en compte les propostes actuals 
del National Cancer Institute (National Cancer Institute (National Cancer Institute www.cancer.gov/
cancerinfo/pdq/), la cancerinfo/pdq/), la cancerinfo/pdq/ National Comprehensive 
Cancer Network-NCCN (Cancer Network-NCCN (Cancer Network-NCCN www.nccn.org/), l’www.nccn.org/), l’www.nccn.org/ NHS 
Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/
guidelines), l’Institute for Clinical Systems 
Improvement-ICSI (www.icsi.org), la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer
(www.fnclcc.fr/) i l’AATRM (www.aatrm.net).www.fnclcc.fr/) i l’AATRM (www.aatrm.net).www.fnclcc.fr/

En els algorismes de les OncoGuies es proposen 
una sèrie d’intervencions diagnòstiques, pre-
ventives o terapèutiques per a diferents tipus 
de tumors. Per decidir les recomanacions per 
a cadascun dels casos s’han tingut en compte 
els protocols existents i la pràctica clínica actual 
en els diferents hospitals catalans, així com les 
opinions i arguments dels membres dels dife-
rents grups de treball expressats en una sèrie de 
reunions obertes i programades dins d’un pla 
de treball estructurat. El mètode de treball bàsic 
ha estat l’elaboració d’uns esborranys que s’han 
anat debatent i no s’han donat per definitius 
fins a arribar a un consens per part del grup 
d’experts. Els membres dels grups de treball han 
fet esmenes als diferents esborranys (per escrit 
o a les mateixes reunions) que s’han discutit en 
tots els casos a les reunions programades.

Per a una sèrie de recomanacions seleccio-
nades per cada grup de treball, en funció de 
la seva rellevància, s’han afegit dues tasques 
addicionals. En primer lloc, s’ha comprovat 
el grau d’acord que sobre la recomanació ha 
existit dins del grup de treball i també se li ha 

Contingut 

La qualitat principal és el fet de ser bàsiques i 
clares. La guia tipus disposa de la composició 
següent:

¬ Comitè d’experts involucrats 
¬ Procés i metodologia d’elaboració 

¬ Algorismes de diagnòstic, tractament i 
seguiment 

¬ Text explicatiu 

¬  Bibliografia 

Està previst incorporar una base de dades de 
resultats amb indicadors d’atenció oncològica 
(supervivència lliure de malaltia, supervivència 

global, nombre de ganglis analitzats, i d'altres 
específics del tipus de tumor). Aquesta base 
de dades serà una incorporació diferencial i 
innovadora respecte a la resta de guies de 
pràctica clínica internacionals vigents avui dia. 
Actuarà tant de control de qualitat com de 
testimoni de la necessitat d’actualització de 
les OncoGuies.

L’objectiu qualitatiu és fer unes OncoGuies 
fiables i integradores, que puguin competir 
en qualitat i universalitat amb qualsevol de 
les considerades de referència als diferents 
entorns sociosanitaris.
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Classificació de l’evidència científica disponible

Habitualment, la majoria de 
classificacions vigents avui 
dia utilitzen com a element 
bàsic la susceptibilitat al biaix 
del disseny dels estudis que 
donen suport a l’eficàcia de 
la intervenció que es planteja. 
En general, concedeixen el 
nivell més alt de la classifi-
cació als estudis en els quals 
l’assignació dels pacients als 
diferents grups ha estat alea-
tòria (habitualment assaigs 
clínics controlats aleatoritzats 
o metaanàlisis d’assaigs clínics 
d’aquestes característiques) i 
el nivell mínim a l’opinió d’ex-
perts en absència d’evidència 
de nivell superior. En categories 
intermèdies se situen els estudis 
epidemiològics observacionals 
analítics amb un grup con-
trol (per exemple, estudis de 
cohorts o de casos i controls) i 
els estudis observacionals sense 
un grup control (per exemple, 
sèries de casos).

Com s’acaba de comentar, 
la majoria de classificacions 
valoren fonamentalment l’evi-
dència sobre l’eficàcia de la 
intervenció que es planteja i no 
valoren formalment qüestions 
relacionades amb el risc de 
iatrogènia, ni la conveniència de 
la intervenció ni els seus costos. 
Acceptant com a plantejament 
inicial que l’eficàcia és el primer 
que s’ha de tenir en compte, 
en el cas concret de l’oncologia 
s’ha valorat que era fonamental 
reflectir a la classificació quina 
era la variable de mesura 
d’eficàcia emprada als es-
tudis que donen suport a la 
intervenció plantejada, ja que 
es considera superior una 
mesura que ha demostrat 
mil lorar la supervivència 
que una altra que només ha 
demostrat millorar la taxa de 
respostes tumorals.

Classificació del grau de consens

 Categoria E Estàndard. Quan tot el grup de treball està d’acord en 
considerar recomanable la intervenció que es planteja en 
el context concret de l’algorisme.

Categoria OC Opció de consens. Quan la majoria (90%) del grup 
de treball considera recomanable la intervenció que es 
planteja en el context concret de l’algorisme.

 Categoria O Opció. Quan hi ha discrepàncies majors sobre si la 
intervenció és recomanable i no s’ha arribat a un consens 
per part de la majoria del grup de treball.

S’ha de tenir en compte que, amb certa freqüència, per 
a una mateixa població poden estar disponibles diferents 
intervencions sobre les quals hi hagi hagut, al si del 
grup de treball, graus de consens que poden haver estat 
diferents.

Classificació de l’evidència disponible

 Categoria 1 Estudis experimentals amb assignació aleatòria (assaigs 
clínics aleatoritzats o metaanàlisis d’aquests assaigs clínics)

 Categoria 2  Estudis observacionals amb grup control (estudis de 
cohorts, estudis de casos i controls)

 Categoria 3 Estudis observacionals sense grup control (sèries de casos)

 Categoria 4 Opinió d’experts

A aquestes categories s’afegeix una lletra en funció de la 
variable principal de mesura emprada als estudis que donen 
suport a l’eficàcia de la intervenció:

A  Mortalitat total

B  Mortalitat per càncer

C  Qualitat de vida

D  Mesures indirectes (interval lliure de malaltia, interval lliure 
de progressió de la malaltia, taxa de resposta tumoral)

Així doncs, cada una de les recomanacions seleccionades 
s’ha classificat en una sèrie de nivells que van des d’un màxim 
d’1A fins a un mínim de 3D; quan la recomanació es basava 
únicament en l’opinió d’experts no tenia sentit assignar la 
lletra corresponent a la variable principal de mesura.

S’ha de tenir en compte que, amb certa freqüència, per 
a una mateixa població poden estar disponibles diferents 
intervencions recolzades per una evidència científica que 
pot ser de qualitat diferent i ser classificada, per tant, en 
nivells diferents.

Limitacions del mètode utilitzat

Classificació del grau de consens 
No s’han fet votacions formals al si dels grups de treball i el 
grau de consens ha estat estimat pel coordinador del grup, 
encarregat d’anar incorporant la classificació de l'evidència 
científica disponible i el grau de consens per a cada una de 
les intervencions seleccionades. Posteriorment, la classificació 
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provisional del grau de consens per a cada 
intervenció era confirmada, o modificada si 
es donava el cas, a les reunions del grup de 
treball. 

No s’ha definit un mètode concret per passar 
de la classificació de l’evidència científica dis-
ponible a la recomanació per a cada interven-
ció seleccionada; no s’han definit criteris explí-
cits per considerar els aspectes esmentats a 
l’apartat anterior (per exemple, magnitud dels 
beneficis, risc de iatrogènia, etc.) ni tampoc 
els costos ni aspectes relacionats amb la con-
veniència de les intervencions (per exemple, 
complexitat o necessitat d’un monitoratge 
especial). Sovint, alguns d’aquests aspectes 
s’han discutit al si dels grups de treball tot 
basant-se en l’evidència, en ocasions contra-
dictòria, fet que ha influït en el  grau de con-
sens al qual s’ha arribat. En el futur es valorarà 
si fa falta modificar el mètode per passar de la 
classificació de l’evidència disponible a fer les 
recomanacions i establir el grau de consens.

Classificació de l’evidència disponible
La classificació ha utilitzat com a criteri bàsic la 
susceptibilitat al biaix del disseny dels estudis 
que donen suport a la intervenció, però no ha 
emprat cap escala concreta per mesurar amb 
més detall la qualitat específica de cada un 
dels diferents tipus d’estudi ni l’heterogeneïtat 
dels resultats entre diferents estudis. D’altra 
banda, s’ha centrat en l’eficàcia i en la varia-
ble principal de mesura, però no ha tingut en 
compte de manera formal ni la magnitud dels 
beneficis ni la incertesa sobre l’estimació de 
l’eficàcia (precisió de la mesura). Tampoc no 
s’ha incorporat a la valoració formal el risc de 
iatrogènia o toxicitat de la intervenció. Moltes 
d’aquestes qüestions addicionals s’han plan-
tejat en algunes de les discussions al si dels 
grups de treball i han tingut el seu pes en el 
moment d’arribar a un major o menor grau de 
consens sobre la recomanació de cada una de 

les intervencions. En el futur, es valorarà si val 
la pena incorporar formalment alguna o totes 
aquestes qüestions per classificar l’evidència o 
graduar la força de les recomanacions.

Una altra limitació ha estat que no s’han defi-
nit uns criteris explícits per a la identificació i 
selecció de l'evidència científica disponible per 
a cada intervenció seleccionada. Per a cada una 
d’elles, membres concrets dels grups d’experts 
han fet una proposta de síntesi de l'evidència 
científica, amb les referències bibliogràfiques 
corresponents, i una proposta de classificació 
inicial; ambdues propostes eren sotmeses a 
discussió, i modificació si es donava el cas, 
al si del grup. En alguns casos s’ha tingut en 
compte l'evidència científica recollida en altres 
recomanacions o guies de pràctica clínica ja 
publicades. En el futur, es pensa mantenir un 
grup reduït d’experts per a cada guia que, 
entre altres tasques, faci una identificació i 
selecció de nova evidència científica en funció 
de la seva rellevància per confirmar o canviar 
les recomanacions fetes en aquesta primera 
edició. Es valorarà si val la pena incorporar 
formalment uns criteris explícits per a la iden-
tificació i selecció de l'evidència científica.

Finalment, cal esmentar que la classificació 
emprada és especialment adequada per a les 
intervencions preventives i terapèutiques, però 
probablement faria falta ajustar-la per a les 
intervencions diagnòstiques o pronòstiques. 
Malgrat aquesta limitació, tenint en compte 
que es començava un projecte de notable 
complexitat i que la majoria d’intervencions 
seleccionades per vincular amb l'evidència 
científica disponible són terapèutiques, es va 
decidir utilitzar una sola classificació per a totes 
les intervencions seleccionades. En el futur, es 
valorarà si fa falta ajustar aquesta classificació 
per a algun tipus concret d’intervenció i com 
fer-ho.

FONTS D’INFORMACIÓ CONSULTADES

• Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) 

• Institute for Clinical Systems Improvement ICSI (www.icsi.org) 

• National Cancer Institute NCI (www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) 

• National Comprehensive Cancer Network NCCN (www.nccn.org/) 

• National Health Service NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines) 

• National Institute for Clinical Excellence NICE (www.nice.org.uk/)
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PART II. ONCOGUIA DE CÒLON I RECTE 

ALGORISMES

ALGORISME 1. Maneig de lesions preneoplàsiques i neoplàsiques

Sospita diagnòstica de 

neoplàsia de còlon o recte

Colonoscòpia

Càncer de recte
Polipectomia                 Polipectomia                 Polipectomia                 

de pòlips                   de pòlips                   de pòlips                   
adenomatosos             adenomatosos             adenomatosos             

[E-2D]

Càncer de còlon

Sense criteris 
d’indicació 
quirúrgica

Amb criteris 
d’indicació  
quirúrgica

Afectació del marge
Pobrament diferenciat
Invasió del pedicle
Invasió limfàtica i/o vascular

[E-2D] [E-2D]

Indicació quirúrgica
(Algorisme 4)

Control per 
l’especialista

Indicació quirúrgica
(Algorisme 2)

Displàsia de Displàsia de Displàsia de 
grau baixgrau baix

Carcinoma 
invasiu

Displàsia de grau alt
(carcinoma (carcinoma in situ))in situ)in situ
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IrresecableIrresecable

ALGORISME 2. Indicació quirúrgica del càncer de còlon

Càncer de còlon

DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ1

- Eco/TC
-  Rx tòrax
-  Analítica
-  CEA
-  Colonoscòpia/Ènema opac2

Electiu3

Càncer           Càncer           
localment              localment              

avançat NO 
extirpable

Càncer localitzat

Càncer                 Càncer                 Càncer                 
disseminat

(resecció segons 
radicalitat           
i clínica)

Urgent4

Perforació Oclusió

Cirurgia 
urgent

Tumor primariTumor primari

Metàstasis hepàtiques
(Algorisme 7)

Valorar 
resecció al 

ComitèCirurgia 
pal∙liativa

Cirurgia del tumor 
primari

Preparació intestinal
Profilaxi antibiòtica

Profilaxi tromboembòlica

Cec i 
còlon dret

Angle hepàtic Angle hepàtic 
i transvers

Angle esplènicAngle esplènic Còlon esquerreCòlon esquerre

- Hemicolectomia dreta
- Lligament alt dels vasos 

ileocòlics, còlic dret i branca 
dreta del mig

- Anastomosi ileocòlica manual 
o mecánica

- Colectomia subtotal/Hemicolectomia 
esquerra/dreta ampliada

- Lligament alt dels vasos ileocòlics, 
còlic  dret, mig i esquerre

- Anastomosi ileocòlica manual o 
mecánica

- Hemicolectomia dreta ampliada
- Lligament alt dels vasos ileocòlics, 

còlic dret i mig
- Anastomosi ileocòlica manual o 

mecánica

- Hemicolectomia esquerra
- Mobilització de la flexura esplènica
- Lligament alt dels vasos mesènterics inferiors
- Rentat rectal
- Anastomosi colorectal manual o mecánica

Tractament
(Algorisme 3)

Anastomosi 
primària 

sense 
ostomia

Anastomosi 
primària 

amb 
ostomia

Hartmann

Cirurgia
pal∙liativa

segons condicions locals i
generals del pacient

Resecció 
oncológica

1 Cal realitzar les proves preoperatòriament sempre que es pugui; 
si no es pot, completar-les postoperatòriament

Metàstasis hepàtiques

2  Si la colonoscòpia no és completa, s’ha de realitzar ènema 
opac

3  Vegeu text de laparoscòpia
4  Vegeu text de cirurgia urgent

M11 extrahepàtica extrahepàticaM1 hepàtica

Resecable Resecable

[E-4][E-4] [E-4][E-4] [E-4][E-4] [E-4][E-4]
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ALGORISME 3. Tractament complementari del càncer de còlon per estadis1

.

 

TNM

Estadi 0 Estadi I Estadi II A Estadi II B Estadi III AEstadi III A Estadi III B Estadi III C Estadi IV

Seguiment sense 
quimioteràpia

càncer de còlon 
irresecable

Quimioteràpia 
adjuvant amb 5-FU i AF 

[E-1A]

càncer de còlon 
resecable amb cirurgia 

radical del
 tumor primari i de les 

metàstasis4

Seguiment sense 
quimioteràpia            

[OC-1A]2

Quimioteràpia 
adjuvant [OC-1A]2

Seguiment
(Algorisme 6)

Quimioteràpia 
[E-1A]

5-FU i AF
[OC-4]2

Seguiment sense Seguiment sense Seguiment sense 
quimioteràpia 

[OC-4]2

5-FU en infusió 
contínua+AF+irinotecan 

o oxaliplatí3 [OC-1A]

Monoteràpia amb 5-FU en infusió 
contínua o

5-FU en bolus ± AF o
Capecitabina o

UFT/AF 
[OC-1A]3

Seguiment
(Algorisme 6)

1   Vegeu text de quimioteràpia en càncer de còlon
2   Cal considerar assaig clínic
3   Cal considerar radioteràpia en cas d’estructures fixes
4 Vegeu algorisme 7

TisN0M0 T1-2N0M0 T3N0M0 T4N0M0 T1-2N1M0 T3-4N1M0 TX-4N2M0 TX-4NX-2M1
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ALGORISME 4. Indicació quirúrgica de càncer de recte

1  Si la colonoscòpia no és completa, s’ha de 
realitzar ènema opac

2  Vegeu text de cirurgia del recte
3  Cal valorar radioteràpia

Càncer de recte

DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ
-  Rx tòrax
-  TC abdominal
-  CEA
-  Eco endorectal/RM
-  Colonoscòpia/Ènema opac1

T1N0M0 T2N0M0
T3-4N0M0

T1-4N1-2M0

<40% circumferència
<4cm
Mòbil

<10cm del marge anal
Pòlips amb degeneració/displàsia                       

    greu no concloent
No invasió limfovascular G1 o G2

En pacients de 
risc mèdic:
VALORAR

Resecció 
transanal

Marges 
negatius

Marges 
positius o 
recidiva3

Seguiment

Resecció 
quirúrgica2

Tractament 
preoperatori

Excisió subtotal del mesorecte 
(5cm per sota la lesió)[E-3A]

Excisió total del mesorecte [E-3A] Excisió total del mesorecte [E-3A]

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES [E-4]
- Mobilització de l’angle esplènic
- Lligament alt dels vasos mesentèrics 

inferiors
- Anastomosi colorectal manual o 

mecànica
- Rentat del monyó rectal

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES [E-4]
- Mobilització de l’angle esplènic
- Lligament alt dels vasosmesentèrics 

inferiors
- Anastomosi coloanal manual o mecànica
- Recomanable: reservori colònic i ostomia 

de protecció

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES [E-4]
- Lligament alt dels vasos mesentèrics 

inferiors
- Resecció abdominoperineal
- Colostomia terminal en fosa ilíaca 

esquerra
- Valorar anastomosi coloanal en el cas de 

no afectació funcional muscular 
esfinteriana i marge de seguretat d’1,5cm

SÍ NO

Tractament adjuvant
(Algorisme 5)

Terç 
superior

Terç 
mig o inferior mig o inferior 

(fins 4cm)
Tumor a 

< 4cm
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ALGORISME 5. Tractament complementari del càncer de recte1

1   Vegeu text 

Càncer de recte

Estadi I
Estadi II
Estadi III Estadi IV

Seguiment sense Seguiment sense Seguiment sense 
quimioteràpia ni quimioteràpia ni 

radioterapiaradioterapia Radioteràpia + quimioteràpia 
amb 5-FU en bolus i AF, o 5-FU 

en infusió contínua
[E-3D]

Cirurgia radical seguida de 
radioteràpia + quimioteràpia          

   amb 5-FU en infusió contínua,         
o 5-FU en bolus i AF

[OC-1A]

Radioteràpia ± quimioteràpia amb 5-FU    Radioteràpia ± quimioteràpia amb 5-FU    Radioteràpia ± quimioteràpia amb 5-FU    
en bolus i AF, o 5-FU en infusió contínua, 

abans de cirurgia ±  quimioteràpia          abans de cirurgia ±  quimioteràpia          abans de cirurgia ±  quimioteràpia          
després de cirurgia

[OC-1C]

En el cas             
de progressió  
de la malaltia

abans de           
la cirurgia

SÍ

Valoració 
individualitzada pel 
Comitè de Tumors

Quimioteràpia 
després de cirurgia

[E-4]

Seguiment
(Algorisme 6)

Seguiment
(Algorisme 3)

Tumor resecableTumor resecableTumor resecable Tumor irresecableTumor irresecable

Irresecable Irresecable 
o es constata 
progressió de 

la malaltia

Resecabilitat
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ALGORISME 6.  Seguiment de la malaltia local resecada

Seguiment

Controls clínics cada 3 mesos durant 2 anys, i cada 6 mesos fins a completar 5 anys [OC-4]
CEA cada 3 mesos durant 2 anys i cada 6 mesos fins a completar 5 anys [E-1A]
Colonoscòpia durant el 1r any, i després cada 3-5 anys1 [E-1D]
Eco/TC semestral durant 2 anys i anual fins a completar 5 anys [OC-4]
Rx tòrax anual durant 5 anys (opcional)

Sospita recidiva Sospita recidiva 
còlon

Sospita recidiva Sospita recidiva 
recte

Si CEA ,
Repetició M1 documentades

Metàstasis hepàtiquesMetàstasis hepàtiques
(Algorisme 7)

- 

Colonoscòpia
TC abdominal

TC tòrax

+-

Considerar Considerar 
RM/PET

TC abdominal 
als 3 mesos

Local/Pelvis/Anastomosi

Resecable Irresecable

Cirurgia
Radioteràpia/ 
quimioteràpia quimioteràpia 

previa

No 
tractament 

previ

Valorar radioteràpia/ 
quimioteràpia

Tractament 
complementari
(Algorisme 5)

Resecable

M1 pulmonar pulmonar
(<4 nòduls)(<4 nòduls)

M1 adrenal

Recidiva local
Massa abd./pèlvica

Altres localitzacions2

VALORARCirurgia

Valorar quimioteràpia

Durant 
adjuvància o         

<6 mesos

>6 mesos >6 mesos 
postadjuvància 
o no adjuvànciao no adjuvància

Estat 
funcional ≥ 3

Quimioteràpia 
2a línia3

Quimioteràpia 
1a línia4,5

SI HI HA RESPOSTA

Valorar rescat 
quirúrgic

Tractament de suport
Quimioteràpia 

individualitzada

1  Si la colonoscòpia preoperatòria és incompleta, s’ha 
de realitzar en els 3 primers mesos després de la 
intervenció quirúrgica

2  Cal considerar radioteràpia en el cas d’estructures fixes
3  Quimioteràpia (QT) segons línia valoració individual:
 - Si 5-FU previ: QT basada en irinotecan
                           QT basada en oxaliplatí
 - Si irinotecan previ: QT basada en oxaliplatí
 - Si oxaliplatí previ:  QT basada en irinotecan

Hepàtiques
ExtrahepàtiquesExtrahepàtiquesExtrahepàtiques

Irresecable

4  Vegeu text
5  Quimioteràpia: 5-FU ± AF IC
                            Irinotecan + 5-FU ± AF
                             Oxaliplatí + 5-FU ± AF
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ALGORISME 7. Metàstasis hepàtiques potencialment resecables

Metàstasis hepàtiques 

exclusives1

ESTUDI PREVI:
Colonoscòpia 
TC abdominal, pèlvica, 
toràcica [E3-D]
CEA
RM/Valorar PET

Sincròniques Metacròniques

Resecció del 
tumor primari

Si
Simptomàtic

Resecció simultània 
o diferida [E-3A]

Tractament quirúrgic
(Algorisme 2)

Quimioteràpia 
de malaltia 
avançada1

[E-3D]

Resecció
[E-3A]

Rescat

Sí NoNo

Tractament
(Algorisme 3)

Valorar 
quimioteràpia de 
malaltia avançada

Seguiment
(Algorisme 6)

1   Vegeu text 

Valorar 
quimioteràpia

Valorar 
quimioteràpia

Resecció 
diferida

IrresecableResecable Resecable
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INTRODUCCIÓ I EPIDEMIOLOGIA

El càncer colorectal és la segona neoplàsia 
maligna més freqüentment diagnosticada a 
Catalunya així com la segona causa de mort 
per neoplàsia maligna. En el nostre àmbit, el 
càncer colorectal ocupa el tercer lloc en els 
homes i el segon en les dones, representant 
el 14,6% i el 15,2%, respectivament, de tots 
els tumors malignes diagnosticats. Segons les 
dades del Registre de Càncer de Tarragona, 
la incidència ajustada de càncer de còlon en 
l’home és de 22 i en la dona de 19,8 nous 
casos per 100.000 habitants i any; i la de recte 
és de 12,7 i 6,7 nous casos en l’home i la dona, 
respectivament, per 100.000 habitants i any. 
Segons aquestes mateixes fonts, del total de 
casos de càncer colorectal, el càncer de còlon 
representa el 60% en els homes i el 70% en 
les dones; i el càncer de recte, el 40% en els 
homes i el 30% en les dones. La mitjana d’edat 
de la incidència de càncer de còlon és de 68 
anys en els homes i de 70 anys en les dones; 
i la de recte és de 69 per als homes i de 70 
anys per a les dones.1 Es consideren tumors 

rectals aquells dels quals l’extrem distal estigui 
localitzat a menys de 12 centímetres de l’anell 
anal per endoscòpia, excepte que el tumor es 
trobi per sobre de la flexió peritoneal en l’acte 
quirúrgic.2,3

EI càncer de còlon, quan es presenta com a 
malaltia localitzada a l’intestí, té una elevada 
taxa de curació (50%) amb el tractament 
quirúrgic radical. La recurrència de la malal-
tia després de la cirurgia de resecció radical 
constitueix el problema més greu, sent en la 
majoria dels pacients la causa de la mort. El 
pronòstic del càncer de còlon ve determinat 
principalment pel grau de penetració tumo-
ral a la paret del còlon i per l’afectació o no 
dels ganglis limfàtics regionals, constituint 
aquests dos factors la base de les classifica-
cions d’estadificació (vegeu Taula i Annex). 
Altres factors pronòstics adversos són la pre-
sència de perforació i/o obstrucció intestinal 
i els nivells preoperatoris elevats de l’antigen 
carcinoembrionari (CEA). S’han avaluat altres 

Taula. Classificació TNM (UICC, 2002) 

CATEGORIA T (TUMOR PRIMARI)
Tx  ¬ No es pot valorar el tumor primari
T0 ¬ No hi ha evidència de tumor primari 
Tis ¬ Carcinoma in situ intraepitelial o invasió de la làmina pròpiaa

T1 ¬ Tumor que envaeix la submucosa
T2 ¬ Tumor que envaeix la capa muscular
T3 ¬ Tumor que envaeix a través de la capa muscular la subserosa o els teixits no-peritonealitzats pericòlics o perirectals
T4 ¬ Tumor que envaeix directament altres òrgans o estructuresb,c i/o perfora el peritoneu visceral.

CATEGORIA N (GANGLIS LIMFÀTICS REGIONALS)
Nx ¬ No es poden valorar els ganglis regionals
N0 ¬ Sense metàstasis ganglionars regionals 
N1 ¬ Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics regionals
N2 ¬ Metàstasi en 4 o més ganglis limfàtics regionals

Nota: un nòdul tumoral al teixit adipós pericòlic/perirectal sense evidència histològica de gangli limfàtic residual en el 
nòdul, es classifica en la categoria pN com a metàstasi en gangli limfàtic regional si el nòdul té la forma i el contorn 
suau d’un gangli limfàtic. Si el nòdul té un contorn irregular hauria d’estar en la categoria T i també codificat com 
a V1 (invasió venosa microscòpica) o V2, si és enormement evident, ja que hi ha un alta probabilitat que representi 
invasió venosa.

CATEGORIA M (METÀSTASI)
Mx ¬ No es pot valorar la presència de metàstasi a distància
M0 ¬ No es detecten metàstasis a distància
M1 ¬ Metàstasi a distància

AGRUPACIÓ PER ESTADIS
0 Tis N0 M0
I T1-2 N0 M0
IIA T3 N0 M0
IIB T4 N0 M0
IIIA T1-2 N1 M0
IIIB T3-4 N1 M0    
IIIC Qualsevol T N2 M0
IV Qualsevol T Qualsevol N M1
a  Inclou cèl∙lules cancerígenes confinades dins de la membrana basal glandular (intraepitelial) o làmina pròpia (intramucosa) sense extensió 

a través de la muscular mucosa a la submucosa.

b La invasió directa en T4 inclou invasió d’altres segments del còlon o recte a través de la serosa, per exemple invasió del còlon sigmoide 
per un carcinoma de cec. 

c El tumor que s’adhereix a altres òrgans o estructures, macroscòpicament, es classifica com a T4. Tanmateix, si no hi ha tumor present en 
l’adherència, microscòpicament, la classificació hauria de ser pT3.
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factors pronòstics, com la pèrdua al∙lèlica 
del cromosoma 18q o l’expressió de l’enzim 
timidilato sintetasa, encara que no han estat 
validats en estudis prospectius. La inestabilitat 
de microsatèl∙lits s’ha associat amb una super-
vivència superior en els pacients afectats de 
càncer colorectal.

El càncer de recte, quan es presenta com a 
malaltia localitzada, té una elevada taxa de 
curació (45%) amb el tractament quirúrgic 
radical. El pronòstic del càncer de recte ve 
determinat principalment pel grau de pene-
tració tumoral a la paret del recte i per l’afec-
tació o no dels ganglis limfàtics regionals, 
constituint aquests dos factors la base de les 
classificacions d’estadificació (vegeu Taula i 
Annex). En el càncer de recte, la major limita-
ció de la radicalitat quirúrgica ve determinada 
per la presència de la pelvis òssia que impedeix 
en moltes ocasions d’obtenir amplis marges 

quirúrgics. La recurrència de la malaltia, tant 
a nivell local com a distància, després de la 
cirurgia de resecció radical, constitueix el 
problema més greu, sent en la majoria dels 
pacients la causa de mort.

Hi ha grups de població amb una incidència 
superior de càncer colorectal. Aquests grups 
de risc inclouen pacients amb condicions here-
ditàries, com la poliposi adenomatosa familiar, 
el càncer colorectal hereditari no associat a 
poliposi i la colitis ulcerosa. Les situacions 
anteriors representen el 5% dels tumors 
colorectals. D’altres situacions de risc per al 
desenvolupament de càncer colorectal són els 
antecedents personals d’adenomes o càncer 
colorectal, història familiar de primer grau 
d’adenoma o càncer colorectal o una història 
personal de càncer de mama, ovari o endo-
metri. S’aconsella adreçar aquests pacients a 
una unitat de consell genètic específic.

POLIPECTOMIA

La polipectomia endoscòpica constitueix el 
tractament d’elecció per als pacients amb 
adenomes colorectals. Estudis de cohorts 
han demostrat que aquesta mesura dismi-            
nueix la incidència de càncer colorectal, fet 
que la converteix en la millor estratègia pre-
ventiva [2D] i és el motiu pel qual el grup de 
treball la defineix com a mesura estàndard. 

En la majoria de casos (adenomes amb displà-
sia de grau baix i alt), la polipectomia endos-
còpica és suficient. Tanmateix, quan l’estudi 
anatomopatològic demostra la presència de 
carcinoma invasiu (afectació de la submucosa), 

habitualment és necessari efectuar una resec-
ció quirúrgica ja que fins a un 20% d’aquests 
pacients presenten extensió de la malaltia més 
enllà dels marges de resecció (en plans més 
profunds o ganglis limfàtics regionals). Fins 
i tot així, si coexisteixen diversos factors de 
bon pronòstic (confirmació que la polipec-
tomia ha estat completa, marge de resecció 
lliure de malaltia superior a 2 mm, carcinoma 
bé o moderadament diferenciat, i absència 
d’invasió vascular o limfàtica), el tractament 
endoscòpic pot considerar-se suficient [2D], i 
el grup de treball el considera estàndard. 4,5

VIA D’ABORDATGE EN CIRURGIA ELECTIVA DE CÒLON

El tractament quirúrgic del càncer de còlon 
pot efectuar-se mitjançant cirurgia oberta 
o assistida per laparoscòpia. Malgrat que la 
seva introducció és més recent, existeix evi-
dència del fet que la cirurgia laparoscòpica 
s’associa a una disminució de la morbiditat 
postoperatòria, dels requeriments analgèsics 
en el postoperatori immediat i de la durada 
de l’estada hospitalària. A més, hi ha un 
estudi prospectiu, controlat i aleatoritzat en 
un centre, en malalts no metastàtics, que 

suggereix un millor pronòstic en termes de 
supervivència i recurrència dels malalts inter-
vinguts mitjançant cirurgia laparoscòpica. Tot 
i així, la confirmació d’aquesta opció quirúr-
gica com a tractament d’elecció requereix la 
validació dels resultats per part dels estudis 
multicèntrics actualment en curs. Aquests fets 
indiquen que l’abordatge laparoscòpic és una 
alternativa vàlida per al tractament del càncer 
de còlon en grups experts. 6,7

...............................................
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CIRURGIA URGENT DE CÀNCER DE CÒLON

El carcinoma de còlon i recte és la causa més 
freqüent d’oclusió de l’intestí gros. Un 15-20% 
dels tumors de còlon es manifesten d’entrada 
d’aquesta forma. L’oclusió neoplàsica afecta 
més freqüentment el còlon esquerre; els car-
cinomes de la flexura esplènica presenten una 
incidència d’oclusió del 50%. La majoria de 
pacients amb carcinoma oclusiu d’intestí gros 
són ancians, i la incidència d’oclusió sembla 
augmentar amb l’edat.

La perforació associada al carcinoma de còlon 
i recte és menys freqüent que l’oclusió, i 
ocorre amb una incidència del 2,6-6,5%. La 
perforació cecal per distensió deguda a este-
nosi distal del còlon ha estat descrita entre un 
1,7% i un 18%, amb un índex de mortalitat 
del 50%.

Contràriament al que succeeix amb el maneig 
de la patologia urgent del còlon esquerre, que 
continua sent motiu de discussió, diferents 
autors coincideixen en el fet que l’hemicolec-
tomia dreta o la colectomia dreta ampliada 
amb anastomosi primària és el tractament 

d’elecció en lesions oclusives i perforacions 
del còlon dret o transvers. D’altra banda, hi 
ha diferents alternatives per al tractament de 
l’oclusió del còlon esquerre, com el tractament 
en tres temps, la intervenció de  Hartmann, la 
resecció amb rentat anterògrad peroperatori 
i anastomosi primària, la colectomia subtotal 
i la col∙locació d’una pròtesi expansible endo-
luminal.8-12 Hi ha molts arguments a favor 
de la cirurgia en un sol temps, però aquesta 
no sempre és possible, ja sigui per les carac-
terístiques del pacient, ja sigui per causes 
tècniques. 

L’emplaçament d’una endopròtesi que permeti 
la preparació del còlon una vegada resolt el 
quadre oclusiu, apareix com una alternativa 
possible i adequada que requereix la coordina-
ció entre l’endoscopista i el cirurgià. Atès que 
no hi ha resultats concloents en el moment 
actual, les diferents opcions es consideren 
adequades i serà el cirurgià amb el suport 
de l’endoscopista qui establirà la tècnica més 
apropiada segons les característiques del pa-
cient i l’experiència de l’equip.

QUIMIOTERÀPIA EN EL CÀNCER DE CÒLON

Estadis 0 i I. Al si del grup de treball es 
defineix que el seguiment sense quimioteràpia 
adjuvant és el tractament estàndard. 

Estadi II.13-15 Al si del grup de treball no es pot 
definir una estratègia estàndard amb claredat i 
es deixen diferents alternatives com a opcions 
de consens. Amb quimioteràpia adjuvant, els 
resultats dels assaigs clínics realitzats no són 
coincidents ja que mentre que en alguns s’han 
observat beneficis respecte a supervivència glo-
bal i lliure de malaltia, en altres no se n’han 
confirmat. De tota manera, es compta amb 
el suport indirecte dels beneficis documentats 
en pacients en estadi III [1A]. La pauta més 
avaluada és la combinació de 5-fluorouracil 
(5-FU) amb àcid folínic (AF). Alguns autors 
recomanen fer tractament adjuvant només 
en presència de factors associats a un pitjor 
pronòstic (adherència o invasió d’altres òrgans, 
implants mesentèrics resecats, perforació i obs-
trucció completa o gairebé completa). 

Estadi III.16-18 En el grup de treball es defineix 
que la quimioteràpia adjuvant amb 5-FU + AF 

és el tractament estàndard. En assaigs clínics 
controlats, s’ha documentat amb quimiote-
ràpia adjuvant una millora en la supervivència 
global [1A]. Les pautes de 5-FU + AF han estat 
les més avaluades [1A]. Les pautes de 5-FU + 
AF de 6-8 mesos de durada són almenys tan 
eficaces com a tractaments més llargs amb la 
combinació de 5-FU i levamisol [1A], i afegir 
levamisol a la combinació no millora els resul-
tats [1A].19

Estadi IV. Malaltia hepàtica reseca-
ble. Al si del grup de treball no es pot definir 
una estratègia estàndard amb claredat i es 
deixen diferents alternatives com a opcions 
de consens. Només es disposa d’un únic assaig 
aleatoritzat (unicèntric) que va comparar la 
combinació de quimioteràpia intraarterial 
hepàtica amb fluorodesoxiuridina i quimio-
teràpia sistèmica amb 5-FU i AF enfront de 
quimioteràpia sistèmica exclusiva en pacients 
amb metàstasis hepàtiques després de la 
cirurgia de resecció d’aquestes.20 En l’assaig 
es van documentar uns resultats favorables 
a la combinació respecte a la supervivència 

...............................................
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lliure de malaltia i global als 2 anys, però no 
en la mitjana de supervivència. Amb aquests 
resultats, i sense disposar de més estudis, es 
considera una opció establerta fer exclusiva-
ment un seguiment. Ara bé, atès el risc de 
recurrència que tenen aquests malalts sotme-
sos a cirurgia radical de les metàstasis (superior 
als estadis III), es pot considerar l’administració 
de quimioteràpia adjuvant sistèmica amb la 
combinació de 5-FU i AF.

En alguna sèrie de casos, s’ha documentat que 
en pacients amb metàstasis hepàtiques exclu-
sives considerades inicialment irresecables es 
pot aconseguir la resecabilitat en una proporció 
rellevant de casos amb quimioteràpia [3D].

Estadi IV. Malaltia irresecable.21-33 En el 
grup de treball es defineixen com a opcions de 
consens les següents: quimioteràpia de combi-
nació amb 5-FU+AF + irinotecan o 5-FU+AF + 
oxaliplatí, i la monoteràpia amb fluoropirimidi-
nes (5-FU en infusió contínua ± AF o capecita-
bina o uracil-tegafur -UFT- + AF).

Amb quimioteràpia basada en 5-FU, s’ha 
documentat amb metaanàlisis d’assaigs clínics 

una millora de la supervivència en comparació 
amb el tractament de suport [1A]; a partir 
d’assaigs clínics controlats, s’ha documentat 
una supervivència lliure de progressió superior 
quan s’afegeix AF al tractament [1D] i una 
millor supervivència global quan s’utilitza el 
5-FU en infusió contínua en lloc de l’admi-
nistració en bolus [1A]. També en assaigs clí-
nics controlats, s’han obtingut uns resultats 
similars respecte a supervivència quan s’ha 
emprat capecitabina o UFT orals en lloc de 
5-FU i.v. [1A]. 

En assaigs clínics controlats, s’ha documentat 
que les pautes que combinen 5-FU i AF amb 
irinotecan o oxaliplatí, com a primera línia, 
ofereixen una millor taxa de respostes [1D] 
i de supervivència global [1A] que el tracta-
ment amb 5-FU i AF, però amb una incidència 
superior d’efectes no desitjats.

Respecte al raltitrexed, les dades disponibles 
demostren que la seva eficàcia és igual o infe-
rior a les pautes de 5-FU ± AF i, per tant, el seu 
ús hauria d’estar reservat als malalts que tenen 
contraindicacions a les fluoropirimidines.34-36

CIRURGIA DE RECTE

Als tumors de localització rectal sempre es 
considera obligada la realització de l’exèresi 
total o subtotal del mesorecte.37-41 El meso-
recte és un conjunt anatòmic i funcional del 
recte. Correspon a una estructura ben definida 
que conté un territori de drenatge limfàtic 
prioritari en les neoplàsies de recte, juntament 
amb el territori mesentèric fins a l’arrel de 
l’artèria mesentèrica inferior. En les neoplàsies 
rectals de terç superior, la seva extirpació pot 
ser realitzada de forma subtotal (respectant la 
porció més distal del mesorecte), encara que 
alguns autors recomanen que aquesta localit-
zació proximal sigui tractada, a nivell meso-
rectal, amb l’extirpació total del mesorecte 
igual que en totes les neoplàsies de localitza-
ció rectal. L’extirpació pot ser realitzada majo-
ritàriament per plans avasculars i amb segu-
retat tècnica. Les anastomosis s’han de prac-
ticar sense cap grau de tensió, cosa que obliga 
en la majoria dels casos a l’alliberament i al 
descens de l’angle esplènic del còlon. En les 
anastomosis coloanals es contempla la realit-
zació d’un reservori colònic. Un estoma de 

protecció de les anastomosis colorectals baixes 
és aconsellable, i es considera obligat quan 
aquesta anastomosi es realitza després d’un 
programa de quimioteràpia+radioteràpia 
preoperatori. L’opció més recomanada és la 
ileostomia. Amb l’exèresi total del mesorecte 
les recidives locoregionals de les neoplàsies de 
recte han baixat del 30% al 5-8% i la super-
vivència als 5 anys se situa entre el 45-50%. 
L’afectació tumoral del marge circumferencial 
i/o distal mesorectal és un factor independent 
molt important com a causa de recidiva loco-
regional i supervivència. 

Hi ha diversos estudis sobre l’impacte del cirur-
già en els resultats de la cirurgia oncològica 
de còlon i recte en termes de recidiva local 
i supervivència a llarg termini.42-45 Diferents 
autors demostren que tant els cirurgians com 
els equips quirúrgics o centres amb un volum 
alt de casos de càncer de recte operats es rela-
cionen de forma significativa amb una millor 
supervivència a 5 anys i una menor incidència 
de recidiva local [3A].46-49

...............................................
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QUIMIOTERÀPIA I RADIOTERÀPIA EN EL CÀNCER DE RECTE 

Estadi I. Al si del grup de treball es defineix 
que el seguiment sense quimioteràpia-radio-
teràpia adjuvant és el tractament estàndard. 

Estadis II-III.50-76 En el grup de treball es 
defineix que la combinació de radioteràpia i 
quimioteràpia com a estratègia adjuvant és 
un tractament estàndard. En assaigs clínics 
controlats, s’ha documentat que la radioterà-
pia adjuvant redueix les recidives locals [1D]
i que la combinació de radioteràpia i quimio- 
teràpia millora la supervivència global [1A]. 
La pauta de 5-FU en infusió contínua durant 
la radioteràpia ofereix millors resultats que 
l’administració en bolus respecte a recidives 
i supervivència global [1A]. Malgrat que no 
queda clar que afegir AF al 5-FU en bolus 
millori els resultats, es compta amb el suport 
indirecte dels assaigs realitzats en el càncer de 
còlon i s’està pendent dels resultats d’assaigs 
en curs.19

Al grup de treball es defineix que la com-
binació de radioteràpia i quimioteràpia, i la 
radioteràpia sola com a estratègia neoad-
juvant abans de la cirurgia és una opció de 
consens. En assaigs clínics no controlats, s’ha 
documentat que l’ús de radioteràpia sola o 
combinada amb quimioteràpia abans de la 
cirurgia, en pacients amb tumors del terç infe-
rior, permet la preservació esfinteriana en una 
proporció clínicament rellevant de pacients
[3C] sense un increment aparent de recidives 
pèlviques [3D]. Dades preliminars d’assaigs 
clínics controlats han documentat que la 

combinació de quimioteràpia amb radioteràpia 
preoperatòria permet augmentar les opcions 
de preservació esfinteriana comparat amb la 
cirurgia d’entrada. D’altra banda, en estudis 
no controlats, també s’ha documentat que el 
tractament combinat freqüentment permet 
la cirurgia en tumors considerats inicialment 
irresecables [3D].

Respecte a la radioteràpia sola, en assaigs 
clínics controlats s’ha documentat que, en 
tumors resecables, la radioteràpia preope-
ratòria comparada amb cirurgia sola millora 
el control local i disminueix la mortalitat per 
càncer rectal, encara que la cirurgia emprada 
no és la que avui dia es considera estàndard. 
Tot i que augmenta la taxa de complicacions 
de la cirurgia i no redueix el risc de malaltia 
metastàtica hi ha un benefici sobre la super-
vivència, encara que petit. Hi ha evidència 
del fet que la radioteràpia administrada 
preoperatòriament podria millorar el control 
local en comparació amb la postoperatòria, 
però la pauta ava-luada no és la considerada 
estàndard al nostre entorn i no s’ha avaluat en 
combinació amb la quimioteràpia.

Actualment, s’estan fent assaigs clínics amb 
l’objectiu d’aclarir quina estratègia, preopera-
tòria o postoperatòria, és la millor en aquests 
estadis. 

Estadi IV. Vegeu les recomanacions i la 
síntesi de l’evidència corresponent al càncer 
de còlon.

VIGILÀNCIA POSTOPERATÒRIA EN EL CÀNCER DE CÒLON I RECTE NO 
METASTÀTIC RESECAT AMB FINALITAT RADICAL

En l’actualitat, està universalment acceptat 
que la vigilància sistemàtica dels malalts amb 
càncer de còlon i recte esporàdic no metastàtic 
després d’una intervenció amb finalitat radical 
afavoreix la detecció precoç de la recidiva neo-
plàsica i de lesions metacròniques en un estadi 
inicial susceptible de tractament, i augmenta 
la seva supervivència [1A].77-80 Tanmateix, es 
desconeix quina és l’estratègia de seguiment 
més adequada, tant en relació amb les explo-
racions que aquesta ha d’incloure com amb 
la seva periodicitat.36,81

En aquests pacients, el grup d’experts de 
la Societat Americana d’Oncologia Clínica 
considera que existeix evidència suficient per 
recomanar el monitoratge dels nivells sèrics 
del CEA cada 2-3 mesos durant un període 
de 2 o més anys després de la intervenció 
[1A], així com la realització d’una colonos-
còpia durant el primer any i després cada 3-5 
anys per detectar lesions metacròniques [1D]. 
D’altra banda, malgrat que no hi ha dades 
suficients per recomanar-la, el grup de treball 
defineix com a opció de consens la realització 
de controls clínics (anamnesi i exploració física) 

...............................................
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i proves d’imatge abdominal cada 3-6 mesos 
durant els primers 3 anys, i cada any fins als 
5 anys. Finalment, hi ha suficient informació 
per no recomanar la realització periòdica de 
proves de funció hepàtica o hemograma, 
radiografia de tòrax, o determinació de sang 
oculta en femta. 82 Aquestes exploracions són 
considerades opcionals.

Els pacients que pertanyen a determinats grups 
de risc, com el càncer colorectal hereditari no 
poliposi, la poliposi adenomatosa familiar o 
la malaltia inflamatòria intestinal, entre altres, 
poden beneficiar-se d’estratègies de vigilància 
més intensives mitjançant colonoscòpia.

CARCINOMA DE CÒLON DISSEMINAT. RESECCIÓ DE METÀSTASIS HEPÀTI-
QUES DE CARCINOMA COLORECTAL 

Amb la resecció quirúrgica de les metàstasis 
hepàtiques de càncer colorectal, en pacients 
seleccionats, s’obtenen supervivències als 5 
anys del 25% al 40%, mentre que sense trac-
tament la supervivència és menor del 2%.83-88

Abans de fer cirurgia de les metàstasis hepà-
tiques és imprescindible: 

1) Estar segurs que el tumor primari està 
controlat.

2) Fer un diagnòstic d’extensió intrahepàtica.

3)  Excloure la malaltia extrahepàtica.

Estadificació del malalt diagnosti-
cat de metàstasis hepàtiques

1) Per estar segurs que el tumor primari està 
controlat, és necessari fer una colonoscò-
pia (en absència d’una de prèvia de menys 
de 6 mesos). És aconsellable realitzar una 
tomografia computada (TC) helicoïdal 
abdominal i pèlvica. També és convenient 
fer seguiment periòdic del CEA.

2) Per fer un diagnòstic d’extensió hepàtica 
(nombre de nòduls, diàmetre, relació amb 
les estructures vasculars), l’exploració més 
sensible, específica i cost-efectiva és la 
TC helicoïdal bifàsica (portal i equilibri).89

L’RM és molt útil en malalts amb esteatosi 
hepàtica i al∙lèrgia al contrast iodat.90

3) Per excloure la malaltia extrahepàtica, és 
necessari fer una TC toràcica.91

Condicions per indicar cirurgia

Independentment dels factors pronòstics 
de les metàstasis hepàtiques, les condicions 
requerides per indicar cirurgia de les metàs-
tasis hepàtiques són:

¬ Operabilitat del pacient en absència de 
contraindicació per a la cirurgia major.

¬ Expectatives globals de mortalitat en cirur-
gia hepàtica per metàstasis hepàtiques 
inferior al 5%.

¬ Condicions de resecabilitat:

. Possibilitat d’exèresi amb marge lliure de 
la malaltia hepàtica i extrahepàtica, inclu-
sivament de forma sincrònica o diferida.

. Manteniment de parènquima hepàtic 
viable suficient.

Factors de pronòstic de les metàs-
tasis hepàtiques 

1) Factors de bon pronòstic: absència de 
malaltia extrahepàtica; menys de 4 metàs-
tasis hepàtiques situades en un sol lòbul; 
localització lluny de les estructures vascu-
lars (vena porta i vena cava); i diàmetre 
menor de 10 cm. 87,92-94

2) Indicacions de pitjor pronòstic: 4 o més 
metàstasis hepàtiques; malaltia bilobular; 
metàstasis hepàtiques sincròniques amb el 
diagnòstic del tumor primari; presència de 
malaltia extrahepàtica resecable; diàmetre 
tumoral superior a 10 cm; i proximitat a 
estructures vasculars que impedeixin una 
resecció amb un marge de parènquima sa 
superior a 1 cm. 

Actuació davant del malalt amb 
metàstasis hepàtiques de càncer de 
còlon i recte

A. Metàstasis hepàtiques sincròniques: si són 
conegudes en el moment del diagnòstic del 
càncer colorectal, s’ha de fer una estadifi-
cació. Si són resecables, si l’hospital disposa 
de la infraestructura i l’experiència necessà-
ries i si l’estat general del malalt ho permet, 
es pot fer cirurgia simultània del tumor pri-
mari i de les metàstasis hepàtiques. Una 
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2 2

opció igualment vàlida és fer cirurgia del 
tumor primari, fer una exploració amb 
biòpsia de les metàstasis hepàtiques 
durant l’operació i cirurgia diferida de 
les metàstasis hepàtiques 6 setmanes 
més tard. Si les metàstasis hepàtiques 
són una troballa operatòria, i en aquell 
moment semblen resecables, l’actuació 
serà la mateixa: cirurgia oncològica del 
tumor primari i exploració hepàtica 
intraoperatòria amb biòpsia. Està con-
traindicat fer cirurgia de les metàstasis 
hepàtiques sense una estadificació pre-
operatòria correcta i sense els mitjans i 
l’experiència necessaris.

B. Metàstasis hepàtiques metacròniques 
(vegeu algorisme 7): són aquelles desco-
bertes durant el seguiment. L’actuació 
serà estadificació i, si són resecables, 
hepatectomia en un centre que tingui els 
mitjans i l’experiència necessaris. Si després 
de l’estadificació són irresecables perquè 
presenten malaltia extrahepàtica massa 
estesa, el malalt serà avaluat per rebre 
tractament amb quimioteràpia pal∙liativa. 
Si no hi ha metàstasis extrahepàtiques, la 
quimioteràpia neoadjuvant pot rescatar 
d’un 14% a un 50% de malalts prèviament 
irresecables.95,96

...............................................
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ANNEX. RECOMANACIONS GENERALS PER A LA REDACCIÓ D´UN INFORME 
DE L’EXAMEN DE PECES QUIRÚRGIQUES AMB CARCINOMES DE CÒLON I 
RECTE

Descripció macroscòpica 

1. Espècimen remès 

a) Peça quirúrgica 

b) Dimensions 

2. Tumor 

a) Localització anatòmica 

b) Configuració

¬ Exofítica (pedunculada o sèssil) 
¬ Endofítica (ulcerativa) 
¬ Difusament infiltrativa (linitis plàstica) 
¬ Anul∙lar 

c) Grandària (tres dimensions) 

d) Ulceració/perforació (no/sí) 

e) Nivell macroscòpic d’invasió 

¬ Mucosa 
¬ Submucosa 
¬ Muscular pròpia 
¬ Subserosa / mesenteri 
¬ Serosa 
¬ Estructures adjacents

f) Distància dels marges 

¬ Proximal 
¬ Distal 
¬ Radial (marge del meso)

3.  Altres lesions no relacionades amb  
el tumor 

4. Ganglis limfàtics regionals 

5. Ganglis limfàtics no regionals 

6. Aspecte de la mucosa no afecta per 
tumor 

Descripció microscòpica 

1. Tipus histològic (vegeu notes) 

2. Grau histològic 

¬ Baix grau: ≥ 50% de formació de glàn-
dules (inclou bé i moderadament dife-
renciat) 

¬ Alt grau: < 50% de formació de glàn-
dules (inclou pobrament diferenciat i 
indiferenciat) 

3. Extensió de la invasió tumoral 

¬ Mucosa (carcinoma intraepitelial o 
invasió de la làmina pròpia o muscular 
mucosa) 

¬ Submucosa 
¬ Muscular pròpia 
¬ Subserosa, mesenteri o teixit adipós 

perirectal 
¬ Estructures adjacents o perforació del 

peritoneu visceral 

4.  Invasió perineural: (no/sí) 

5.  Invasió vascular de vasos de petit cali-
bre (angiolimfàtica): (no/sí) 

6.  Invasió vascular venosa: (no/sí) – cal 
especificar si és invasió de vasos 
extramurals (vegeu notes) 

7.  Resposta limfocítica peritumoral: (no/
lleu/marcada) 

8. Patró de creixement de la perifèria 
del tumor 

¬ Predominantment expansiu 

¬ Predominantment infiltrant 

9. Marges quirúrgics  (es pot utilitzar la 
classificació R que indica l’existència 
de tumor residual postcirurgia) 

¬ Els marges quirúrgics no es poden avaluar 
(Rx) 

¬ Tots els marges estan lliures de tumor 
(R0). Distància al marge més pròxim 

¬ El tumor afecta el marge (cal especificar 
quin marge)

- microscòpicament (R1) 
- macroscòpicament (R2) 
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10. Ganglis limfàtics regionals 

¬ Nombre total de ganglis/nombre de 
ganglis metastàtics 

11. Ganglis limfàtics no regionals (cal   
especificar la localització) 

12. Classificació pTNM (vegeu notes) 

13. Grau de regressió dels carcinomes rec-
tals posttractament amb quimioterà-
pia i/o radioteràpia 

Es recomana utilitzar la següent classificació 
per valorar la regressió tumoral induïda pel 
tractament:

-  GR1 No es troba carcinoma 

- GR2 Algunes cèl∙lules neoplàsiques/
glàndules aïllades residuals 

- GR3 Predomini de fibrosi sobre el 
tumor 

- GR4 Regressió parcial amb predomini de 
tumor sobre fibrosi 

- GR5 Tumor sense canvis 

Diagnòstic 

Inclourà com a mínim la descripció de: - Tipus d’espècimen 

 - Tipus i grau histològic del tumor 

 - Estadificació 

 - Codis SNOMED topogràfic i morfològic 

Notes explicatives 

Presa de mostres del tumor 

Les mostres s’hauran de prendre al punt de 
màxima penetració del tumor (un mínim de 
3 càpsules; es recomana agafar 5 seccions 
del tumor). També s’agafaran mostres de la 
zona de transició entre el tumor i la paret no 
tumoral, així com del peritoneu visceral de la 
zona tumoral. 

Tipus histològic: classificació de l’OMS 
(Codi SNOMED) 

¬ Adenocarcinoma (M8140/3) 

¬ Adenocarcinoma mucinós (col∙loide) (com-
ponent mucinós representant >50% del 
tumor) (M8480/3) 

¬ Carcinoma de cèl∙lules en anell de segell 
(>50% del tumor) (M8490/3) 

¬ Carcinoma escamós (M8070/3) 

¬ Carcinoma adenoscamós (M8560/3) 

¬ Carcinoma de cèl∙lula petita (M8041/3) 

¬ Carcinoma medul∙lar (M8510/3) 

¬ Carcinoma indiferenciat (M8020/3) 

Si es troba diferenciació neuroendocrina total 
o parcial, es farà constar en el diagnòstic. 

Grau histològic 

Es pot utilitzar la classificació dels adeno-
carcinomes en quatre graus, en funció de la 
proporció de glàndules:

¬ Grau 1: ben diferenciat (>95% del tumor 
constituït per glàndules) 

¬ Grau 2: moderadament diferenciat (50% a 
95% del tumor constituït per glàndules) 

¬ Grau 3: poc diferenciat (5% a 49% del 
tumor constituït per glàndules) 

¬ Grau 4: indiferenciat (<5% del tumor cons-
tituït per glàndules) 

Es recomana estratificar en només dos graus 
(baix i alt grau). S’ha comprovat que aquesta 
agrupació es més reproduïble i redueix las 
variacions d’interpretació entre observadors. 
També té més valor com a variable pronòstica. 
Els carcinomes en anell de segell i de cèl∙lula 
petita es consideren d’alt grau. El carcinoma 
medul∙lar no es grada. 

Invasió de vasos venosos 

La invasió de vasos venosos extramurals s’ha 
comprovat que és un factor pronòstic nega-
tiu. 
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Carcinoma en un pòlip adenomatós 

Si es troba carcinoma en un pòlip ressecat 
endoscòpicament, l’actitud terapèutica pos-
terior dependrà dels següents factors: nivell 
d’invasió, grau histològic, distància al marge 
i presència d’invasió vascular.

¬ Si el carcinoma resta limitat a la mucosa 
sense sobrepassar la muscular mucosa i 
els marges estan lliures, no cal fer res més 
perquè aquestes lesions no tenen potencial 
per fer metàstasis. 

¬ Si el carcinoma envaeix la submucosa (pòlip 
maligne), l’actitud terapèutica depèn de: 

 - Grau histològic del carcinoma 

 - Distància al marge de resecció 

 - Invasió vascular 

Si el tumor és d’alt grau, la distància és menor 
d’1 mm i /o hi ha invasió vascular, s’haurà de 
fer resecció quirúrgica segmentària. 

Sistema d’estadificació TNM 

¬ pTNM (sense tractament previ a la cirurgia) 

¬ ypTNM (amb tractament neoadjuvant qui-
mioteràpic o radioteràpic previ a la cirurgia) 

Tumor primari 

Tx No es pot avaluar el tumor primari 

T0 No hi ha evidència de tumor primari 

Tis Tumor intraepitelial o intramucós sense 
sobrepassar la muscular mucosa 

T1 Tumor que envaeix la submucosa 

T2 Tumor que envaeix la muscular pròpia 

T3 Tumor que travessa la muscular pròpia i que 
envaeix la subserosa o els teixits pericòlics 
o perirectals no recoberts de peritoneu 

T3a+b en una extensió <5mm 

T3c+d en una extensió >5mm 

T4 Tumor que envaeix estructures adjacents 
(T4a) o perfora el peritoneu visceral (T4b) 

A més de la comprovació de l’afectació directa 
del peritoneu visceral, també es considerarà 
com a afectació peritoneal (pT4b) quan es trobi 
reacció mesotelial inflamatòria i/o hiperplàsica 
amb tumor molt proper a la superfície serosa, 
encara que no es vegi afectació directa. 

Ganglis limfàtics regionals 

Nx  No es poden avaluar els ganglis limfàtics 
regionals (ganglis < 12) 

N0  No es demostren metàstasis ganglionars 
limfàtiques regionals 

N1  Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics regio-
nals 

N2  Metàstasi en 4 o més ganglis limfàtics 
regionals 

Els ganglis limfàtics no regionals es classifica-
ran com a metàstasi (pM1). Aquests ganglis 
s’han de remetre a part, especificant la seva 
localització. 

Metàstasis a distància 

Mx No es pot avaluar metàstasi a distància 

M0 Sense evidència de metàstasi a distància 

M1 Evidència de metàstasi a distància 
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