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INTRODUCCIÓ

Esperança de vida en néixer. Per sexe (2015)

Homes Dones Total

Catalunya 80,4 85,9 83,2

Espanya 80,1 85,7 83,0

Zona euro 78,9 84,2 81,6

■ Augment esperança de vida � augment població anciana � envelliment 
poblacional

■ Tendència a presentar comorbiditats � Risc en el maneig
– Malalties cardiovasculars, respiratòries, insuficiència renal i/o hepàtica
– Polimedicació

Zona euro 78,9 84,2 81,6

Unió Europea 77,9 83,3 80,6

Institut d’estadística de Catalunya https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10106



DESCRIPCIÓ DEL 
CASCAS

Anamnesi, antecedents, malaltia actual, proves 
complementàries i evolució



ANAMNESI: Dades i motiu de 
consulta
■ Home de 81 anys amb fissura anal crònica

■ 22/02/2018. Consulta a urgències per:

– Molèsties anals que inclouen sagnat i dolor local– Molèsties anals que inclouen sagnat i dolor local

■ Derivat a consultes externes de Cirurgia General i Digestiu 



ANTECEDENTS PERSONALS I 
MÈDICS
■ Exfumador

■ No al·lèrgies medicamentoses 
conegudes.

■ Hipertensió arterial essencial.

■ Hèrnia de hiatus amb reflux gastro-
esofàgic.

■ Hiperplàsia benigna de pròstata.

■ Anèmia ferropènica.■ Hipertensió arterial essencial.

■ Diabetis Mellitus tipus II.

■ Dislipèmia.

■ Disfunció ventricle esquerre 
moderada (40%)

■ Bloqueig de branca esquerra

■ Portador de CPAP per SAHS.

■ Anèmia ferropènica.

■ Artrosi cervical.

ANTECEDENTS QUIRÚRGICS

� Hemorroides.
� Apendicectomia.
� Turbinectomia.



TRACTAMENT HABITUAL

■ PAROXETINA 10MG 1c/24h

■ BISOPROLOL 1,25MG 1c/24h

■ FERRO SANOL 100MG 1c/24h

■ RANITIDINA 150MG 1c/12h

■ SIMVASTATINA 20MG 1c/24h

■ TAMSULOSINA 0,4MG 1c/24h■ FERRO SANOL 100MG 1c/24h

■ ORFIDAL 1MG 1c/24h

■ DOLOCATIL 1G 1c/12h

■ ACIDO ACETILSALICILICO 
100MG 1c/24h

■ TAMSULOSINA 0,4MG 1c/24h

■ LOSARTAN 25mg 1c/24h

■ GLICAZIDA 30mg 1c/24h.



MALALTIA ACTUAL

■ Seguiment des de fa 1 any al CAP per rectorràgies
– Anèmia secundària amb necessitat de ferro oral

■ En els últims mesos presenta augment de la simptomatologia:■ En els últims mesos presenta augment de la simptomatologia:

– Molèsties

– Sagnat

– Dolor local



EXPLORACIONS 
COMPLEMENTÀRIES I
■ Tacte rectal normal

■ 8/03/2018. COLONOSCÒPIA
– Ampolla rectal normal
– Sigma amb diverticulosi important– Sigma amb diverticulosi important
– Neoformació polipoidea a les proximitats de l’angle esplènic, tova al tacte 

d’extensió semicircular i que permet el pas
– Colon transvers normal
– Colon ascendent sense lesions
– Fons cecal normal
– S’extreuen mostres per anatomia patològica



EXPLORACIONS 
COMPLEMENTÀRIES II
■ 10/03/2018 Analítica



EXPLORACIONS 
COMPLEMENTÀRIES III
■ 13/03/2018. TAC compatible amb neoplàsia maligna en terç mig de colon 

esquerre (TXN0M0)



EXPLORACIONS 
COMPLEMENTÀRIES IV
■ 4/04/2018. Resultats anatomia patològica



EVOLUCIÓ I

■ 9/04/2018. Hemicolectomia esquerra laparoscòpica
– Sense incidències

■ Ingrés a UCI per control postoperatori■ Ingrés a UCI per control postoperatori

– Nàusees ocasionals � milloria amb antiemètic

– Abdomen tou i depressible, no dolorós, sense signes d’irritació peritoneal i 
peristaltisme conservat

– No drenatge de les ferides

■ 10/04/2018. Alta a planta per continuar evolució

■ 16/04/2018. Alta



EVOLUCIÓ II

■ 17/04/2018. Resultats Anatomia Patològica peça quirúrgica
– Tumors sincrònics de colon esquerre

■ Tumor 1 : adenocarcinoma de baix grau histològic de 4,5cm de diàmetre que infiltra 
el teixit adipós pericòlic. Tumor estable

■ Tumor 2 : adenocarcinoma amb component mucinós de baix grau histològic de 
3,5cm de diàmetre que infiltra serosa. Inestabilitat de microsatèl·lits

– Marges de resecció lliures de neoplàsia.– Marges de resecció lliures de neoplàsia.
– Dos de 25 ganglis limfàtics infiltrats per neoplàsia
– Dipòsit tumoral extramural discontinu
– TNM: múltiples tumors primaris

■ T4a: penetrància serosa
■ N1b Metàstasi en 2 a 3 ganglis limfàtics regionals (immunohistoquímica indica que 

provenen del tumor 1)

■ 25/04/2018. Comité de Tumors : Tractament adjuvant. Intentar capecitabina



DISCUSSIÓDISCUSSIÓ



CÀNCER COLORECTAL

■ Segona causa de mort per càncer al món

■ Incidència global en augment

– Edat � factor de risc important– Edat factor de risc important

– 90% dels nous diagnòstics en majors de 50 anys (mitjana 69 anys)

■ Envelliment � factor de risc independent morbiditat i mortalitat cirurgia 
colorectal

■ Gran nombre de pacients ancians intervinguts de càncer colorectal o amb 
tractament quimioteràpic

– Comorbiditats suposen un risc



CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES

■ Símptomes . Pèrdua oculta de sang, sagnat rectal, canvi en el calibre de la femta, 
pèrdua de pes no intencionada o signes d’obstrucció intestinal o perforació

– Dolor abdominal sord o anèmia microcítica

■ Localització . Colon ascendent o dret■ Localització . Colon ascendent o dret

– 50% en pacients majors de 80 anys. 10% més en cas de dones

– En el moment del diagnòstic un 3% dels pacients presenten un tumor sincrònic

■ Menor afectació ganglionar que en pacient jove

■ Major incidència d’inestabilitat de microsatèl·lits

– 36% majors de 85 anys



SCREENING

■ Tacte rectal . Formar part de qualsevol exploració física habitual en adults 
majors de 40 anys

■ Sang oculta en femta . Mètode recomanat per detecció pacients 
assimptomàticsassimptomàtics

■ Colonoscòpia . A certes edats i circumstàncies els riscs poden superar els 
beneficis

– Efectes adversos menors: dolor abdominal

– Efectes adversos majors: perforació intestinal , sagnat o complicacions 
cardiopulmonars

– Preparació intestinal pobre � Examen incomplets



TRACTAMENT QUIRÚRGIC

Resecció endoscòpica 
■ Procediment mínimament invasiu

Cirurgia laparoscòpica
■ Procediment mínimament invasiu

Únic tractament eficaç

■ Risc de perforació 6%

■ Risc de sagnat 1%

■ Comorbiditats poden exacerbar 
complicacions tardanes

■ Alguns pacients � colectomia 
addicional

■ Procediment mínimament invasiu

■ Taxes de mortalitat menors

■ Disminució estada hospitalària

■ Resultats oncològics equivalents

■ Reducció complicacions 
quirúrgiques



TRACTAMENT QUIRÚRGIC

Cirurgia laparoscòpica

CONTRAINDICACIONS LAPAROSCÒPIA
• Absolutes

• Coagulopaties no controlades o no corregides
• Processos fisiopatològics que no tolerin el pneumoperitoneu

(Alternativa de dificultat tècnica significativa)(Alternativa de dificultat tècnica significativa)
• Relatives

• Cirurgia abdominal prèvia
• Hipertensió portal
• Obesitat
• Embaràs
• Oclusió intestinal



QUIMIOTERÀPIA

■ Maneig general . Ajustament de dosi en insuficiència renal i/o hepàtica

■ Adjuvant . Reducció recurrència/metàstasis després de resecció primària

– Estadi III (metàstasi ganglionar): 5-Fluorouracil/Leucovorin– Estadi III (metàstasi ganglionar): 5-Fluorouracil/Leucovorin

– Diferents estudis proposen noves combinacions � no testades en ancians

■ Càncer colorrectal irresecable . Descobriment de nous fàrmacs � millora de 
la supervivència

– Estudis no inclouen pacients majors de 75 anys



CONCLUSIONS

■ Envelliment com a factor pronòstic independent en els pacients amb càncer 
colorrectal.

■ Falta d’evidència per crear un tractament estandarditzat

– Pacients molt majors no formen part dels estudis

■ Estratègia adequada � Personalitzada
– Estat funcional del pacient

– Comorbiditats

– Estil de vida

– Preferències
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