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JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 
La missió de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) és treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya. En el desglossa-
ment d’aquesta missió, juntament amb la prevenció i la recerca, es troba el tractament de la malaltia com a part integral. 
Actualment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic, amb la introducció de nous fàrmacs 
i noves dianes terapèutiques. Per aquesta raó, hem d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles en base a la 
millor evidència possible. El gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques 
amb criteris d’eficiència conjuntament amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats. 

En aquest escenari, entre els objectius de la institució per assolir aquesta missió, es troba el d’oferir una atenció basada 
en l’evidència, a través d’una eina fonamental com són les guies de pràctica clínica (GPC). Aquestes guies ens ajuden a 
mantenir l’equitat terapèutica entre els pacients, i com a conseqüència, el desenvolupament, la implantació i l’avaluació 
de resultats de GPC es consideren eines idònies per portar endavant l’atenció basada en l’evidència. Així mateix, les GPC 
constitueixen una eina fonamental per a la discussió terapèutica amb el pacient, que permeti arribar a una presa compar-
tida de decisions. En el nostre àmbit les denominarem Guies terapèutiques de l’ICO (ICOPraxis).

El punt de partida per al treball de les Guies terapèutiques de l’ICO és, òbviament i de manera natural, les ONCOGUIES 
(www.aatrm.net) donada l’elevada implicació dels professionals de l’ICO en el seu desenvolupament. A partir d’elles es 
farà l’adaptació i concreció a la realitat de la nostra institució concentrant els esforços en la part dels tractaments, tant 
farmacològics com de radioteràpia.

Objectiu: 

 » Desenvolupar, difondre, implementar i avaluar resultats de l’ICOPraxi per al tractament del càncer d’orofaringe, hipo-
faringe i laringe.

 » Disminuir la variabilitat terapèutica entre els pacients tractats en els diversos centres d’aquesta institució.
 » Implementar els resultats de la terapèutica en els pacients amb càncer d’orofaringe, hipofaringe o laringe tractats 

d’acord amb les recomanacions d’aquesta guia. 

DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ CLÍNICA OBJECTE DE LA GPC
L’anomenat càncer de cap i coll engloba un grup de tumors malignes localitzats a diverses zones de les vies aerodiges-
tives superiors: sinus paranasals, nasofaringe, orofaringe (amígdala, paladar tou, base de llengua), hipofaringe, laringe, 
cavitat oral (mucosa oral, geniva, paladar dur, llengua i terra de la boca) i glàndules salivals.

La incidència d’aquest tipus de càncer està relacionada amb factors predisposants com els hàbits tòxics, l’envelliment de 
la població, la manca d’higiene i de control oral, i la presència d’infecció per HPV, de manera que la presència de factors 
etiològics molt relacionats amb hàbits i factors modificables, converteix la prevenció primària en una intervenció essen-
cial en aquest tipus de neoplàsies (1,3,4). 

El tabac i l’alcohol són els dos factors de risc que juguen un paper fonamental en l’etiologia dels càncers de cap i coll. 
S’estima que, als EEUU, el consum d’alcohol combinat amb tabac és responsable del 75-85% dels càncers de la cavitat 
oral, faringe, laringe i esòfag (1). Diversos estudis han reportat l’efecte sinèrgic entre aquests dos hàbits tòxics, fins al punt 
que el risc de desenvolupar un càncer de cap i coll en pacients fumadors i bebedors habituals s’estima al voltant de 30 
vegades superior al d’una persona sense aquest hàbit tòxic (1). 

Destaca també l’augment en la incidència del càncer d’orofaringe a causa de la infecció per HPV. Concretament, alguns 
estudis indiquen que el HPV és responsable de més del 60% dels casos de càncer d’orofaringe als EEUU i més del 90% 
dels casos a Suècia (2). 

D’acord amb les dades del projecte GLOBOCAN, del total de càncers diagnosticats en la població espanyola, el conjunt de 
neoplàsies de la caviat oral (llavi, llengua i boca), faringe (oro, naso i hipofaringe) i laringe, representen la sisena causa més 
freqüent de diagnòstic de càncer, però la cinquena en el cas concret dels homes (5). Segons les dades de l’informe Situa-
ción del cáncer en España publicat l’any 2005, la taxa d’incidència ajustada per població estàndard europea de càncer de 
cavitat oral i faringe en homes espanyols el 1998 va ser de 31,71, i la de càncer de laringe va ser de 17,31 casos/100.000, 
en ambdós casos superior a la mitjana europea; per la seva banda, les taxes d’incidència en el cas de les dones es van 
situar en el 3,89 i 0,42 casos/100.000, respectivament (6). 
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Pel que fa a l’evolució de les taxes d’incidència en la població espanyola, concretament en el cas del càncer de laringe, 
des de l’any 1985 s’ha produït un descens anual del 3,13% en els homes, mentre que en el cas de les dones, desde 1989 
s’observa un increment del 5,0% anual (7).

En el nostre àmbit més proper, en relació a les neoplàsies de laringe en el període 2000-04, el Registre de Tarragona i el 
de Girona recullen una taxa d’incidència ajustada per població estàndard europea de 15,1 i 14,9 casos incidents/100.000 
homes, i d’1,10 i 0,38 casos incidents/100.000 dones, respectivament (7).

Les dades d’incidència més recents disponibles de la Regió Sanitària de Girona es recullen a continuació, per a cada loca-
lització de l’esfera de tumors de Cap i Coll (Taula 1):

Taula 1. Incidència del càncer d’esfera ORL a Girona en el període 2003-2004 (Font: CanGir) (8)

Codis
ICD-O-3 Descripció Edat mitjana Taxa bruta Taxa ajustada per població 

estàndard europea
Taxa ajustada per població 

estàndard mundial

C01-02 Llengua H 61 5,2 5,0 3,6
D 58 2,2 1,7 1,3

C03-06 Cavitat oral H 61 5,3 5,0 3,7
D 74 1,2 0,7 0,4

C07-08 Glàndules salivals H 67 0,5 0,4 0,3
D 51 1,2 1,0 0,9

C09 Amígdala H 57 3,0 2,8 2,1
D 51 0,2 0,2 0,1

C10 Orofaringe H 61 1,2 1,2 0,9
D 88 0,3 0,1 0,1

C12-13 Hipofaringe H 59 2,8 2,9 2,1
D 49 0,3 0,3 0,3

C32 Laringe H 65 15,8 14,6 10,4
D 66 0,2 0,1 0,1

H: homes; D: dones; taxes: número de casos per cada 100.000 habitants i any.

En termes de mortalitat, les neoplàsies de cap i coll constitueixen la novena causa de mort per càncer en la població 
global espanyola (la sisena en el cas dels homes)(5). Els càncers de cavitat oral i de laringe són dues de les localitzacions 
en les que els homes espanyols mostren unes taxes de mortalitat més altes que el conjunt de països europeus, fet que 
també s’observa en altres càncers relacionats amb el consum de tabac (6). Tot i així, les dades semblen demostrar que en 
els últims anys s’està produint un descens de la mortalitat per càncer de laringe, tant en homes com en dones, proba-
blement a causa de les millores en l’eficàcia de les estratègies terapèutiques, però també de la prevenció primària i de la 
detecció més temprana dels casos incidents (6,9). Així, la taxa de mortalitat per càncer de laringe ajustada per població 
estàndard europea, durant el període 2001-2007, va disminuir un 5,5% anual en els homes espanyols, mentre que en les 
dones el descens de la mortalitat va ser del 0,03% anual (7).

Pel que fa a la supervivència, a Espanya, segons els resultats del projecte EUROCARE-3 publicat el 2003, la supervivència 
global (SG) a 5 anys en els homes amb càncer de cavitat oral i faringe se situa en el 36%, i en les dones, en el 52% (6). A 
la Regió Sanitària de Girona, en el període 1995-1999, la SG observada a 5 anys associada a les neoplàsies de cavitat oral 
i faringe (ICD-O-3 C01-C14) va ser del 34,7%, mentre que en el període 2000-2004 i per aquestes mateixes localitzacions, 
va ser del 37,1% (8). Pel que fa a les neoplàsies de laringe (ICD-O-3 C32), la SG a 5 anys per a homes i dones recollida en el 
període 1995-1999 al Registre de Girona va ser de 49,9%, i de 50,9% en el període 2000-2004 (8).    

Per la seva major incidència, la present ICOPraxi se centra en l’avaluació de l’evidència relativa al tractament de 3 de les 
localitzacions englobades en el grup de càncers de cap i coll, que són, concretament, l’orofaringe, l’hipofaringe i la laringe.
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METODOLOGIA DE REVISIÓ SISTEMÀTICA DE L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I GRADACIÓ DE L’EVIDÈNCIA.   
En general, es prefereix descriure els fonaments de les recomanacions en dues escales, una que descriu el nivell 
d’evidència i una altra sobre el grau de la recomanació.

Nivells d’evidència segons ASCO

Nivell Tipus d’evidència

I
Obtinguda de metanàlisi d’estudis múltiples, ben dissenyats, controlats o d’assaigs clínics d’elevat poder aleatoritzats, 
controlats.

II Obtinguda de com a mínim un estudi experimental ben dissenyat o assaig clínic controlat aleatoritzat de baix poder.

III
Obtinguda d’estudis ben dissenyats, quasi experimentals, com els estudis no aleatoritzats, casos-controls, cohorts, entre 
d’altres. 

IV Obtinguda d’estudis ben dissenyats, no experimentals com els estudis descriptius comparatius i de casos. 
V Obtinguda de la comunicació de casos i d’experiències clíniques. 

Graus de recomanació segons ASCO

Grau Origen de l’evidència

A Evidència de tipus I o de resultats consistents de múltiples estudis de tipus II, III o IV

B Evidència de tipus II, III, o IV i resultats generalment consistents

C Evidència de tipus II, III o IV, però resultats inconsistents

D Poca o cap evidència empírica sistemàtica

La metodologia utilitzada per a l’elaboració de la guia es recull en el Manual per al Desenvolupament de Guies de 
Pràctica Clínica i avaluació de resultats en el malalt oncològic (Manual-ICOPraxis). 
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A. Tractament mèdic i amb irradiació del càncer de cap i coll

A. TRACTAMENT MÈDIC I AMB IRRADIACIÓ DEL CÀNCER DE CAP I COLL

1. MALALTIA LOCALITZADA estadis I i II

No hi ha estudis aleatoritzats publicats en la literatura que comparin les 2 estratègies terapèutiques més utilitzades en 
els tumors de laringe, orofaringe i hipofaringe en estadis inicials (I-II): la cirurgia i la radioteràpia (RDT). D’aquesta manera, 
la presa de decisions relatives a l’estratègia terapèutica a seguir en els tumors de cap i coll en estadis inicials, s’haurà de 
basar en comparacions no aleatoritzades, i dependrà dels resultats que es vulguin obtenir en termes de preservació de 
la funció de l’òrgan, de la possibilitat de seguiment en relació amb el control clínic del tumor (que es puguin objectivar 
canvis) i respecte al pacient (seguiment estricte de visites per detectar la recaiguda de forma precoç), i de la probabilitat 
de segons tumors en la mateixa regió.

A continuació es revisa l’evidència disponible relativa al tractament dels estadis inicials de les 3 localitzacions contempla-
des en aquesta guia: laringe, orofaringe i hipofaringe.

1.1. Càncer de laringe localitzat (T1-T2N0):

No hi ha dades de control local, supervivència i supervivència lliure de laringectomia procedents d’assaigs clínics (AC) 
aleatoritzats que comparin el paper de la RDT i la cirurgia en el càncer de laringe localitzat, de manera que l’evidència 
sobre això prové d’estudis retrospectius i sèries de casos. 

 En un estudi de cohorts, prospectiu, no aleatoritzat, d’inclusió seqüencial, publicat per Jones et al el 2004, es va avaluar 
l’eficàcia del tractament amb RDT radical (60-66Gy, 2Gy/fr) respecte la cirurgia, en pacients amb carcinoma de laringe 
T1-T2N0 (10)(Taula 2). Després d’una mediana de seguiment potencial de 16,6 anys, es va observar que la supervivència 
causa-específica a 10 anys era similar en ambdues cohorts (84% en el grup de RDT respecte el 77% en la cohort quirúrgi-
ca). Avaluant subgrups, tot i no demostrar diferències en supervivència entre estadis segons la modalitat de tractament, sí 
que es va observar una millor evolució dels pacients amb tumors T1 (supervivència a 10 anys del 90%) que dels T2 (67%) 
(p <0,0001), amb independència del tractament. Per la seva banda, es van observar diferències significatives en l’evolució 
dels pacients en funció de la localització dels tumors i amb independència de la modalitat terapèutica, de manera que 
aquells localitzats a la supraglotis van presentar pitjor control local i supervivència que els de glotis. Finalment, l’avaluació 
a l’atzar de la qualitat de la veu i la parla en 10 pacients de cada grup va mostrar que aquesta qualitat era significativa-
ment millor en els pacients tractats amb irradiació (10)(Taula 2).

D’altra banda, en un estudi retrospectiu amb 140 pacients amb carcinoma de glotis T1-T2, tractats a nivell assistencial 
amb intenció curativa, amb cirurgia làser CO2 o RDT (68-70,2 Gy a 1,8-2Gy / fr), publicat per Stoeckli et al, el control 
locoregional, la supervivència específica i la SG van ser similars entre grups de tractament en els tumors T1, mentre que 
en els T2, la cirurgia es va associar a un millor control locoregional (11)(Taula 2). En relació a la taxa de preservació laríngia, 
aquesta va ser superior en el grup de pacients tractats amb cirurgia, tant en els tumors T1 (82% amb RDT vs 96% amb 
cirurgia) com en els T2 (77% vs 89%). Els factors que van condicionar el control locoregional dels pacients amb tumors T2 
tractats amb RDT van ser: la dosi total, la dosi per fracció i el temps total de tractament. 

L’any 2004 es va publicar una revisió de Mendenhall et al, que incloïa estudis no aleatoritzats amb pacients amb carcino-
ma de laringe T1-T2, en la qual es van comparar els resultats obtinguts en pacients tractats amb RDT, cirurgia transoral 
làser i laringectomia parcial oberta (12). En el grup de pacients tractats amb RDT, la taxa de control local a 5 anys va ser 
del 85-94% en funció de l’estudi en els T1, mentre que en els T2, la taxa de control local es va situar entre el 70 i el 80%. Pel 
que fa a supervivència es va observar que, aproximadament, el 15-20% dels pacients morien per malalties intercurrents 
als 5 anys del tractament, amb taxes de SG comparables entre les 3 modalitats de tractament. 

En aquesta revisió es defineixen una sèrie de factors que es relacionen amb un pitjor control local després de la RDT, com 
són: l’increment de l’estadi T, la prolongació del temps total de tractament, el sexe masculí, nivells baixos d’hemoglobina 
pretractament, i tumors indiferenciats (12). D’aquesta manera, si la dosi de RDT administrada per fracció es relaciona amb 
el temps total de tractament, els autors conclouen que dosis diàries <2Gy s’associen a menys probabilitats de curació.

Un altre factor relacionat amb una disminució del control local en les sèries amb tractament amb resecció transoral amb 
làser és l’afectació de la comissura anterior, encara que aquesta no s’associa a una disminució de la supervivència. Tot i 
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així, en l’anàlisi multivariant de les sèries de tractament amb RDT, l’afectació de la comissura anterior no afecta el control 
local (13,14).

Més recentment, Higgins et al van publicar una metanàlisi (MA) basada en sèries de casos amb més de 7.600 pacients, 
l’objectiu de la qual era comparar l’eficàcia de la RDT respecte al tractament amb cirguía làser, en pacients amb càncer 
de glotis en estadis inicials (15). En aquesta MA no es van observar diferències estadísticament significatives entre les 2 
estratègies terapèutiques en termes de control local (OR 0,81 [IC 95% 0,51-1,13]) ni de supervivència lliure de laringecto-
mia (OR 0,73 [IC 95% 0,39-1,35]), encara que en SG, la cirurgia làser sí que va resultar ser superior al tractament amb RDT 
(OR 1,48 [IC 95% 1,19-1,85]. En relació a l’impacte en la qualitat de vida del pacient, es va valorar la qualitat de la veu post-
tractament, i es va observar una tendència no significativa a la millora en el grup de RDT. 

Finalment, cal destacar l’únic estudi prospectiu aleatoritzat disponible en el càncer de laringe localitzat, que correspon al 
publicat per Yamazaki et al el 2004, en el qual no es van comparar 2 estratègies terapèutiques diferents (RDT vs cirurgia), 
sinó que es van avaluar 2 esquemes de RDT diferents (16)(vegeu l’apartat 4 d’aquesta guia). En ell es van incloure 180 pa-
cients amb tumors de glotis T1N0 que, segons la mida tumoral, es van aleatoritzar a rebre: tractament amb RDT exlcusiva 
a dosi total de 60Gy (2G/fr, 30fr, 6 setmanes) respecte al grup experimental que va rebre de 56, 25Gy (2,25 Gy/fr, 25fr, 5 
setmanes) en tumors petits (<2/3 glotis); o en el cas de tumors que ocupaven ≥ 2/3 glotis, a una dosi total de 66Gy (2Gy/
fr, 33fr, 6,6 setmanes) en el grup control i de 63Gy (2,25 Gy/fr, 28fr, 5,6 setmanes) en el grup experimental (16)(Taula 2). El 
control local als 5 anys va ser significativament superior en el braç experimental (2,25 Gy/fr) respecte al braç control (2Gy/
fr)(92% vs 77%, p = 0,004), encara que no es van observar diferències a nivell de supervivència (SG a 5 anys: 87% amb 
2Gy/fr vs 88% en el grup tractat amb 2,25 Gy/fr). Els autors de l’estudi van concloure que dosis de 2,25 Gy/fr permetien un 
escurçament en el temps total de tractament ràdic, associant-se a un major control local, sense augment significatiu de 
les complicacions (16)(Taula 2). 

1.2. Càncer d’orofaringe localitzat (T1-T2N0):

Mendenhall et al van publicar el 2000 els resultats d’una sèrie retrospectiva de 400 pacients amb tumors d’amígdala T1-T4 
(13% T1, 38% T2), tractats assistencialment amb RDT sola (65%) o amb RDT combinada amb buidament cervical (35%)
(17). La RDT es va administrar en esquemes d’una dosi diària (1,8-2Gy/fr, dosi total 47,15-80Gy) o de 2 dosis diàries (1,20 
Gy/fr, dosi total 66,90-87,70 Gy). El control local observat als 5 anys en el conjunt de pacients amb malaltia localitzada de 
la sèrie va ser del 83% en els T1 i del 81% en els T2, la taxa de control locoregional a 5 anys del 63% en l’estadi I i del 73% 
en l’estadi II, i la supervivència específica de causa als 5 anys del 100% en els T1 i del 86% en els T2. L’anàlisi multivariant va 
mostrar que el control local estava significativament influenciat per l’estadi tumoral i l’esquema de fraccionament, mentre 
que el control locoregional i la supervivència específica de causa es van associar significativament amb l’estadi, el temps 
total de tractament i la dissecció ganglionar (ja que s’incloïen també tumors localment avançats)(17). 

Més endavant, es va publicar un altra anàlisi retrospectiva amb 175 pacients amb tumors d’orofaringe estadis I-II tractats 
amb RDT radical (dosi de 56,2-75,6 Gy, esquemes variables), l’objectiu de la qual era analitzar l’evolució d’aquests pacients 
a llarg termini, així com identificar factors pronòstics clínics i patològics desfavorables (18). La taxa de control local actua-
rial als 5 i 10 anys va ser del 85% i del 84%, respectivament, en el global de pacients, encara que va ser significativament 
diferent entre estadis, amb el 85% de les recurrències observades en els estadis II: taxa de control local a 5 anys del 92% 
en els T1 vs 81% en els T2 (p=0,06). Les taxes de control locoregional a 5 i 10 anys van ser del 81% i del 80%, respectiva-
ment, la SG del 70% a 5 anys i del 43% a 10 anys, i la supervivència específica de causa, del 85% i del 79%, als 5 i 10 anys, 
respectivament. A nivell de factors pronòstic, el consum elevat d’alcohol es va relacionar amb un risc elevat de recurrèn-
cies, així com de desenvolupar un segon tumor de tracte aerodigestiu superior.

Finalment, en una revisió retrospectiva de l’evidència publicada sobre l’eficàcia i la seguretat del tractament amb cirurgia 
± RDT respecte a la RDT ± dissecció ganglionar en pacients amb tumors de amígdala o de base de llengua, es va con-
cloure que l’evolució de la malaltia en els pacients tractats amb RDT era semblant a l’aconseguida amb el tractament 
quirúrgic (amb o sense RDT complementària)(19). En aquesta revisió de Parson et al, que va incloure 51 sèries reportades 
amb aproximadament 6.400 pacients tractats als EUA i Canadà, es van observar taxes similars de control local, control lo-
coregional, SG i supervivència específica de causa, encara que les complicacions severes o fatals van ser significativament 
superiors en el grup de cirurgia ± RDT. A nivell de seguretat, i en base a les dades disponibles sobre les conseqüències 
funcionals del tractament, els autors postulen la possible superioritat de la RDT ± dissecció ganglionar respecte al tracta-
ment quirúrgic, en el carcinoma d’orofaringe.

1.3. Càncer d’hipofaringe localitza (T1-T2N0):

En un estudi retrospectiu publicat per Rabbani et al es va avaluar l’eficàcia i la seguretat de tractar tumors de sinus 
piriforme T1-T2 amb RDT radical (dosi de 56,5-79,2Gy, 74,4Gy de mediana, a 29-66 fraccions), seguida o no de buidament 
cervical (47% dels pacients) i/o QT (10%), amb preservació de laringe (rescat quirúrgic en cas de persistir malaltia després 
del tractament conservador)(20)(Taula 2). L’estudi va incloure 123 pacients que van rebre RDT radical durant una mitjana 
de 48,5 dies, en els que, després d’una mediana de seguiment de 3,2 anys, es va observar una taxa de control local a 5 
anys del 85%, un control local a 5 anys amb laringe normo-funcionant del 83%, i una taxa de control locoregional a 5 anys 
del 70%. Pel que fa a supervivència, es va objectivar una supervivència lliure de metàstasi a distància del 75%, una super-
vivència específica de causa del 61%, i una SG del 35%, totes a 5 anys. A la llum dels resultats, i amb una toxicitat aguda 
associada al tractament ràdic de moderada a severa del 2% i tardana del 9%, tot i no tractar-se d’un estudi aleatoritzat, 
es conclou que els tumors T1 i T2 de petit volum poden tractar-se amb RDT radical o faringolaringectomía parcial amb 
preservació de laringe.

Com en la resta de localitzacions, l’abordatge quirúrgic també constitueix una alternativa terapèutica en el maneig del 
càncer d’hipofaringe localitzat (21). La cirurgia del tumor primari d’hipofaringe es pot fer mitjançant faringolaringectomia 
(oberta o endoscòpica), amb dissecció ganglionar unilateral o bilateral. Es recomana la realització d’una resecció transoral 
amb làser i buidament ganglionar unilateral (en tumors lateralitzats) o bilateral (en tumors de línia mitja). En els casos que, 
després del buidament, passen a ser pN1, s’ha de considerar el tractament amb RDT complementària. Si després de la 
cirurgia hi ha un factor de risc de recaiguda local (marge positiu), o almenys 2 criteris menors (invasió vascular o invasió 
perineural), es realitzarà tractament posterior amb quimioradioterapia (QTRDT) complementària (22,23,24). Si hi ha menys 
de 2 criteris menors (invasió vascular o invasió perineural) s’ha de fer RDT complementària.

RECOMANACIÓ

D’acord amb cada localització, en el carcinoma escamós de cap i coll estadis I-II es recomana el següent (grau 
evidència IV, consens d’experts):

1. Carcinoma de laringe:
1.1.	Glotis:	Carcinoma	in	situ à resecció	transoral	amb	làser.	

T1aN0 à microcirurgia làser.
T1bN0 à RDT radical sobre glotis. 
T2 à microcirurgia làser. 
Alternativa: RDT radical sobre glotis i cadenes (nivells I-II bilaterals). 

1.2.	supraglotis:	T1-T2N0 à 
resecció transoral amb làser+buidament cervical funcional (unilateral en tumors lateralitzats; bilateral en tumors de 
línia mitja o infrahioïdals; es pot evitar en T1N0 amb extensió superficial).
Alternativa: laringectomia parcial supraglòtica + buidament cervical funcional (unilateral en tumors lateralitzats; bilateral en 
tumors de línia mitja o infrahioïdals), RDT radical sobre tumor i nivells II-III-IV bilaterals.
En cas de marges postoperatoris afectes o propers, realitzar ampliació quirúrgica de marges o RDT complementària.

1.3.	subglotis:	RDT	radical	incluyendo	áreas	ganglionares	II,	III,	IV	y	VI	en	T1-T2.	Alternativa:	cirurgia.	

2. Carcinoma d’orofaringe T1-T2N0:
RDT radical	sobre	tumor	i	àrees	de	risc.	
Valorar	esquemes	de	fraccionament	accelerat.
Alternativa:	cirurgia	del	tumor	primari	amb	dissecció	ganglionar	unilateral	o	bilateral,	segons	la	localització	del	
tumor	primari.	Valorar	RDT	complementària	segons	factors	de	risc	a	l’AP.

3. Carcinoma d’hipofaringe T1-T2N0: 
RDT radical	sobre	tumor	i	àrees	de	risc.	
Alternativa:	cirurgia	del	tumor	primari	amb	dissecció	ganglionar	unilateral	o	bilateral,	segons	la	localització	del	
tumor	primari.	Valorar	RDT	complementària	segons	factors	de	risc	a	l’AP.
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Taula 2.Estudis que avaluen el tractament de la malaltia localitzada

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

Ca de Laringe

10

Jones AS 
et al.
Head 
and 
Neck
2004

-Estudi de 
cohorts, 
prospectiu, 
no aleatorit-
zat, inclusió 
secuencial.
-Pacient: ca 
escamós 
de laringe 
T1-T2N0, 
prèviament 
no tractat
- Ttx amb 
intenció 
curativa

488

-Exptal: RDT 
primària 
(60-66Gy en 
30-33 fr)
-Ctrl: cirurgia

419 69

Inclusió 
de tots els 
pacients 
tractats 
assistencial-
ment.
Ca supra-
glotis més 
freqüent en 
el grup Cir i 
ca glotis més 
freqüent en 
el grup de 
RDT (ES).

Objectiu ppal:

Supervivència 
a 5a: 87% 77% 0,1022

Supervivència 
a 10a: 84% 77% NS

Objectius 2is:

Recurrència local 
a 5a: 20% 22% 0,7205

Recurrència local 
a 10a: 22% 23%

Qualitat de veu 
(pts amb veu 
bona o normal) 

(n=10)
10/10

(n=10)
3/10 0,0017

Cohort de pacients seleccionada aleatòriament

11

Stoeckli 
SJ et al.
Head 
and 
Neck
2003

- Estudi 
retropsectiu.
- Pacient: 
ca de glotis, 
T1-T2.
- Ttx amb 
intenció 
curativa.

140

- Exptal: RDT 
primària (68-
70,2Gy en 
2-1,8Gy/fr)
- Ctrl: cirurgia 
amb làser

Per T1: 45 56

Inclusió no 
aleatoritzada 
de tots els 
pacients 
tractats 
assistencial-
ment.

Abordatge 
terapèutic 
similar en T1, 
però cirurgia 
làser millor 
en T2.

Objectius:

SG a 5a:
SEM 5a:
Taxa de CL 5a:
Preservació 
laringe:

88%
93%
85%
82%

85%
96%
86%
96%

>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

Per T2: 30 9

Objectius:

SG a 5a:
SEM a 5a:
Taxa de CL 5a:
Preservació 
laringe:

78%
88%
67%
77%

83%
83%
89%
89%

>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

12

Men-
denhall 
et .
Cancer 
2004

- Revisió amb 
10 estudis no  
aleatoritzats 
inclosos.
- Pacient: ca 
de laringe 
estadi inicial.
- Ttx amb 
intenció 
curativa.

3043

- Branca 1: 
cirurgia tran-
soral làser
- Branca 2: 
laringecto-
mia parcial.
- Branca 3: 
RDT.

Br 1 Br 2 Br 3

Mètode de 
revisió no 
especificat. 

Objectius:

Taxa de CL a 5 
anys en T1:
Taxa de CL a 5 
anys en T2:

80-
90%
70-
85%

90-
95%
70-
90%

85-94%
70-80%

Factors que influencien negativament el CL després de RDT: augment 
de l’estadi T, temps total de ttx prolongat, sexe masculí, hemoglobina 
pre-ttx baixa, histologia poc diferenciada.

SEM a 5a: 95-
100% 97% 84-98%

SG a 5a: 84-
93%

84-
92% 73-82%

15

Higgins 
et al.
J Oto-
laryngol 
Head 
and 
neck 
Surg 
2009

- MA de sèries 
retrospectives 
de casos.
- Pacient: ca 
glotis estadis 
inicials.

>7600

- Exptal: RDT.
Ctrl: cirurgia 
transoral 
làser

Tendència 
favorable a 
cirurgia en 
termes de 
SG. 

Objectius:

Taxa de CL: OR 0,81 [0,51-1,3]

Taxa de SL larin-
gectomia: OR 0,73 [0,39-1,35]

SG: OR 1,48 [1,19-1,85]

Qualitat de la 
veu: Tendència a millor qualitat post-ttx amb RDT

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

16

Yamaza-
ki et al.
Int J 
Radiat 
Oncol 
Biol Phys 
2006

-Estudi 
prospectiu 
aleatoritzat
- Pacient: 
ca escamós 
de glotis 
T1N0M0, 
prèviament 
no tractat
- Ttx amb RDT 
exclusiva, 
intenció 
curativa.

180

- Exptal: RDT 
fraccions de  
2,25Gy 
- Ctrl: RDT 
fraccions de 
2Gy 

92 88

Estudi 
aleatoritzat, 
grups equili-
brats

Objectiu ppal:

Taxa de CL a 5a: 92% 77% 0,004

Fr 2,25Gy: 56,25Gy/25 fr/5 set si T <2/3 de glotis i 63Gy/28 fr/5,6 set si 
T≥2/3 de glotis.
Fr 2Gy: 60Gy/30 fr/6 set si T <2/3 glotis i 66Gy/33 fr/6,6 set si T≥2/3 de 
glotis.

Conclusió: 2,25Gy/fr i un temps global de ttx menor és superior en 
CL comparat amb fraccionament estàndard de 2Gy/fr sense més 
toxicitat.

Ca d’Orofaringe

17

Men-
denhall 
et al.
J Clin 
Oncol 
2000

- Sèrie retros-
pectiva.
- Pacient: 
amb tumors 
d’amígdala 
T1-T4 prè-
viament no 
tractats.

400

RDT (47,15Gy-
80Gy a 
1,8-2Gy/
fr, 1fr/dia; o 
66,90-87,70Gy 
a 1,2Gy/fr, 
2fr/dia) ± 
buidament 
ganglionar

T1 T2
T1:13%; T2: 
38%; T3: 
32%; T4: 
17%.
Seguiment 
mínim de 2 
anys.

Objectius:

Taxa de CL a 5a: 83% 81%

Taxa de CLR a 5a: 63% 73%

SEM a 5a: 100% 86%

SG a 5a: 51% 60%

18

Selek 
et al.
Head 
and 
Neck 
2004

- Estudi 
retrospectiu.
- Pacient: 
amb tumors 
d’orofaringe 
estadis I-II.

175

RDT radical 
(56,2Gy-
75,6Gy 
a 2Gy/fr, 
1fr/dia; o 
69-72Gy a 
1,8Gy/fr amb 
boost conco-
mitant)

A 5a A 10a

Objectius:

Taxa de CL a: 85% 84% 85% de les recurrències en 
T2.

Taxa de CLR: 81% 80%

SEM: 85% 79%

SG: 70% 43%

19

Parsons 
et al.
Cancer 
2002

- Revisió amb 
51 sèries de 
casos.
- Pacient: 
tumors 
d’amígdala o 
base de llen-
gua tractats 
assistencial-
ment a nord-
Amèrica. 

~ 
6400

- Exptal: RDT 
±  dissecció 
ganglionar.
- Ctrl: cirurgia 
± RDT adju-
vant

Inclou 
pacients T1-
T4, grups de 
tractament 
no equili-
brats.
Eficàcia 
similar de les 
2 aproxi-
macions, 
superioritat 
del grup 
exptal en 
seguretat.

Objectius:

CL : -base de 
llengua:
- amígdala:

76%
68%

79%
70%

-3%
-2%

NS
NS

CLR : -base de 
llengua:
- amígdala:

69%
69%

60%
65%

9%
4%

p= 0,009
NS

SEM 5 a: -base de 
llengua:
- amígdala:

63%
59%

62%
57%

1%
2%

NS
NS

SG 5 a: -base de 
llengua:
- amígdala:

52%
43%

49%
47%

3%
-4%

NS
NS

Complicacions 
severes:
-base de llengua:
- amígdala:

3,8%
23%

32%
6%

28,2%
17%

p<0,001
p<0,001

Ca d’hipofaringe

20

Rabbani 
A et al. 
Int J 
Radiat 
Oncol 
Biol Phys 
2008

- Estudi 
retrospectiu.
- Pacient: 
ca escamós 
de sinus 
piriforme, T1-
T2N0-N3M0.

123

RDT (56,5-
79,2Gy
/29-66fr) ± 
Cirurgia

Objectiu ppal:

Mediana de 
seguiment: 
3,2a.

Taxa de CL a 5a: 85%

El volum tumoral és factor 
de resposta.
T petits poden tractar-se 
amb RDT i preservació 
d’òrgans.

Taxa de CLR a 5a: 70%

Taxa de CL amb laringe 
funcional 5a: 83%

SL de metàstasi a 5a: 75%

SG a 5a: 35%

Exptal: experimental; ctrl: control; MA: metanàlisi; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; a: anys; set: setmana; NS: no significatiu; M1: metastàsi; ttx: 
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tractament; RDT: radioteràpia; fr: fracció; pts: pacients; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; OR: odds ratio; SG: supervivència global; SL: 
supervivència lliure; SEM: supervivència específica de malaltia; CL: control local; CLR: control locoregional.  2. MALALTIA LOCALMENT AVANÇADA (estadis III i IV sense metàstasis a distància)

Els carcinomes escamosos de cap i coll (CECC) constitueixen aproximadament el 7% de tots els tumors diagnosticats en 
la població adulta a nivell mundial (5). Es tracta d’un grup de neoplàsies malignes potencialment curables si es diagnosti-
quen en una etapa precoç, tot i que, desafortunadament, 2/3 dels casos se segueixen diagnosticant en una fase loco-
regional avançada, corresponent a tumors en estadis III i, sobretot, IV M0 (25). D’entre aquest tipus de tumors se’n distin-
geixen 2 grups, fonamentalment: els resecables i els irresecables.

Existeixen criteris d’irresecabilitat clàssics com són l’afectació de l’arrel de la llengua, de la regió pterigoidea, de la paret 
faríngia i dels teixits tous del coll, o l’afectació cervical ganglionar amb implicació de l’artèria caròtida, mastoides, base del 
crani o columna cervical. Tot i així, desafortunadament no existeix una definició universalment acceptada per al terme 
irresecable en tumors de cap i coll, de manera que aquest concepte variarà en funció de la institució, l’experiència del 
cirurgià i de l’evolució de les tècniques de reconstrucció. 

Pocs estudis realitzats en població irresecable detallen els criteris contemplats per considerar un tumor com a irresecable, 
de manera que les garanties de que la població inclosa en aquests estudis sigui homogènia es veuran reduïdes. Un dels 
AC més explícits en aquest sentit és l’estudi INT0126, dut a terme per determinar la viabilitat del tractament concomitant 
amb cisplatí i RDT en el càncer de cap i coll irresecable (26)(Taula 7). En aquest estudi es van considerar com a irresecables 
les següents sitaucions: T4b o N3, N2b-c amb com a mínim 4 ganglis afectes, fixació nodal a artèria caròtida, metàstasis al 
gangli de Rouviere, i el criteri del cirurgià.

Malgrat tot, determinats criteris anatòmics poden considerar-se inequívocs, com l’afectació de la base del crani, de les 
vèrtebres cervicals, de la musculatura paravertebral o del plexe braquial, la disseminació mediastínica, l’afectació de naso-
faringe o si el tumor està fixat a clavícula. Però a part d’aquests criteris exclusivament anatòmics, quan l’equip quirúrgic 
preveu la impossibilitat d’assolir una exèresi completa del tumor amb marges adequats, se sospita d’una baixa taxa de 
curació quirúrgica o les seqüeles funcionals i/o estètiques de la cirurgia no són acceptables, el pacients haurà de ser con-
siderat irresecable. Per aquest motiu, en l’abordatge integral dels pacients amb càncer de cap i coll, l’avaluació individual i 
la definició de l’estratègia terapèutica a pendre en cada cas haurà de ser definida en el sí d’una Unitat Funcional Multidis-
ciplinar i detallada en la història clínica.

D’acord amb l’exposat, en aquest apartat es dividirà l’abordatge terapèutic dels pacients amb malaltia avançada en 2 
grans grups en funció dels criteris de resecabilitat, tot i que, en ocasions, l’evidència disponible per un grup i per l’altre se 
solapa.

2.1. MALALTIA LOCALMENT AVANÇADA RESECABLE (T3-T4a)

Tal i com s’ha indicat, la valoració de la resecabilitat dels tumors de cap i coll localment avançats l’haurà de dur a terme 
un equip multidisciplinar, tenint en compte que, dins del grup de pacients considerats tècnicament resecables, alguns 
presentaran una molt baixa possibilitat de curació amb la cirurgia, mentre que d’altres s’estimaran més conservar la funció 
de l’òrgan. En aquests casos serà especialment rellevant el paper de la QT i la RDT. 

En els darrers anys, la incorporació de nous agents, com els taxans i el cetuximab, i la identificació de factors pronòstics, 
tant en la malaltia ressecada (afectació de marges i extensió extracapsular ganglionar) com en la biòpsia inicial (virus del 
papil·loma humà), han canviat el maneig d’aquest subgrup de pacients, atorgant un paper més rellevant al tractament 
mèdic respecte al tractament quirúrgic. 

L’estratègia estàndard clàssica de tractament d’aquest tipus de tumors havia estat la cirurgia seguida de RDT. Aques-
ta aproximació terapèutica presentava però una sèrie de limitacions importants: una taxa subòptima de control de la 
malaltia (35-75%), una absència de milloria del control local (tot i l’augment de la dosi de RDT i la incorporació de noves 
tècniques d’irradiació i de cirurgia), un 60% de recaigudes locorregionals i un 15-20% de metàstasis a distància als 5 anys 
(27,28). En base a aquests resultats, es va plantejar la incorporació de la QT en combinació amb els tractaments anteriors, 
amb la finalitat d’intentar millorar l’eficàcia terapèutica en els CECC considerats resecables.

En aquesta línia, en tres meta-anàlisi (MA) publicades conjuntament l’any 2000, ja es va observar que el màxim benefici 
en supervivència de la QT s’aconseguia amb la seva administració concomitant a la RDT, mitjançant la qual l’augment 
absolut de la SG a 5 años va ser del 8% (HR 0,81 [0,76-0,88]), respecte al tractament locorregional exclusiu (sense QT)
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(29)(Taula 3). Pel que fa al benefici obtingut amb l’addició seqüencial de QT al tractament locorregional, en el context 
d’adjuvància o neoadjuvància (QT d’inducció), es van observar augments absoluts en SG als 5 anys no significatius, de 
l’1% i del 2%, respectivament. Una actualització posterior de la MA, publicada l’any 2009, va confirmar aquests resul-
tats: als 50 AC inclosos amb QT concomitant al tractament locorregional, amb una mediana de seguiment de 5,6 anys, 
la SG als 5 anys va ser un 6,5% superior, en termes absoluts, a la obtinguda amb el  tractament locorregional exclusiu 
(HR 0,81 [0,78-0,86])(30)(Taula 3).

A partir de les dades de la MA MACH-NC, es van dur a terme una sèrie d’AC ben dissenyats amb l’objectiu d’avaluar 
l’eficàcia i seguretat de diferents estratègies terapèutiques amb QT i RDT, en el CECC localment avançat resecable, descri-
tes a continuació.

2.1.1. Tractament adjuvant

Dos estudis de fase III, aleatoritzats i multicèntrics, van demostrar que la QT amb cisplatí administrada de forma concomi-
tant a la RDT, després de la cirurgia, s’associava a un major control locorregional respecte a la RDT postoperatòria exclusi-
va, en pacients amb CECC localment avançat resecable d’alt risc (Taula 4). 

En el primer d’ells, l’estudi americà RTOG 9501, es va incloure 459 pacients amb CECC localment avançats resecables (43% 
tumors d’orofaringe), amb 2 o més ganglis afectats, amb extensió extracapsular ganglionar o marges positius (22). El braç 
experimental,tractat amb QTRDT concomitant adjuvant, va presentar, en aquest cas, un benefici significatiu en termes de 
control locorregional i de supervivència lliure de malaltia (SLM) en comparar-lo amb la branca de RDT adjuvant, tot i que 
no es van observar diferències significatives en SG (Taula 4).

D’altra banda, l’estudi europeu EORTC 22931 va incloure 334 pacients amb tumors T3-4/N0 (excepte T3N0 de laringe), 
N2-3, o tumors T1-2, N0-1 amb extensió extracapsular, marges afectats, invasió perineural, embolisme vascular tumoral, o 
afectació ganglionar dels nivells IV o V si eren tumors de cavitat oral o orofaringe, que van ser aleatoritzats a rebre QTRDT 
adjuvant o tractament locorregional adjuvant exclusiu (RDT postoperatòria)(23). Aquest estudi va presentar un benefici 
significatiu tant en SLM com en SG per al braç de tractament sistèmic, respecte el braç de tractament locorregional exclu-
siu (Taula 4).

Una anàlisi retrospectiva combinada dels dos AC va confirmar la significativa superioritat del tractament sistèmic adjuvant 
en termes de taxa de control local, supervivència lliure de progressió (SLP) i SG (24). Tanmateix, es va realitzar una anàlisi 
comparativa dels criteris d’inclusió, dels factors de risc clínics i patològics, i dels resultats terapèutics d’ambdós estudis, 
amb la finalitat de definir  aquells factors associats a un impacte significativament millor de la QTRDT respecte la RDT. 
Es va observar que l’extensió extracapsular ganglionar i/o els marges afectats eren els únics factors de risc pels quals la 
QTRDT tenia un impacte significatiu en ambdós AC, en el control locorregional i la SG (Taula 4). 

Per últim, Winquist et al van publicar una revisió sistemàtica de 4 AC en la què la QTRDT postoperatòria també demostra-
va ser superior a la RDT sola en termes de recurrència locorregional i SG, en pacients amb CECC localment avançat (31)
(Taula 4). En aquest cas, la QTRDT concomitant consistia en un esquema de RDT en fraccionament estàndard associada a 
cisplatí o una combinació de mitomicina-C/bleomicina (esquema no emprat a l’actualitat). 

Tot i aquesta estratègia terapèutica, la taxa de curacions i, especialment, el pronòstic funcional dels pacients tractats amb 
cirurgía seguida de tractament adjuvant amb RDT amb o sense QT, segueix sent pobre, motiu  pel qual s’estan explorant 
alternatives terapèutiques que permetin evitar la cirurgia, amb la conseqüent  preservació de l’òrgan, d’una manera eficaç 
i segura.

2.1.2. Estratègies de preservació d’òrgan.

Aquestes estratègies es plantegen en els tumors que requereixen una laringectomia total per a la resecció completa de la 
neoplàsia. Els tumors avançats d’orofaringe, especialment els que afecten a la base de la llengua, són els que més es be-
neficien de les estratègies de preservació d’òrgan, donat que molts pacients requereixen laringectomia total per a evitar 
broncoaspiracions després de la cirurgia del primari. 

Les primeres aproximacions a les estratègies de preservació d’òrgan van sorgir arrel de l’AC publicat l’any 1991 pel Vete-
rans Affairs Laryngeal Cancer Study Group, en el què 332 pacients amb càncer de laringe van ser aleatoritzats a rebre 3 
cicles de QT d’inducció (cisplatí/5-fluorouracil)(PF) seguida de RDT definitiva, o cirurgia seguida de RDT adjuvant (32). A la 

branca experimental, en la què la laringectomia es reservava com a tractament de rescat en cas de no resposta al tracta-
ment conservador, es van aconseguir importants taxes de conservació de la laringe, sense compromís de a SG.

Al ja esmentat MA MACH-NC de Pignon et al, es va realitzar una subanàlisi amb 602 pacients amb tumors localment 
avançats de laringe o hipofaringe, inclosos en 3 AC que havien avaluat l’estratègia de preservació d’òrgan (29)(Taula 3). En 
aquest cas, al comparar l’impacte en la supervivència de la combinació de QT neoadjuvant seguida de RDT en respo-
nedors o de laringectomia total+RDT en cas de no resposta, respecte a la cirurgia radical+RDT, es va observar un efecte 
negatiu, tot i no ser significatiu, de l’estratègia preservadora d’òrgan (reducció absoluta de la SG als 5 anys del 6%, HR 1,19 
[IC 95% [0,97-1,46]). Tot i això, el 23% dels pacients aleatoritzats a la branca de tractament preservador d’òrgan continua-
ven vius i amb la laringe intacta als 5 anys.

2.1.2.1.  Tractament radical concomitant:

Amb la publicació del fase III de Forastiere et al, l’estratègia de preservació d’òrgan amb, en aquest cas, QTRDT radical, va 
esdevenir el nou estàndard de tractament en el carcinoma de laringe. Aquest AC de fase III publicat al 2003 va comparar 
l’eficàcia i la seguretat de 3 estratègies de tractament radical: QTRDT concomitant (amb cisplatí), QTRDT seqüencial (amb 
PF), i RDT exclusiva (33)(Taula 5). Es van aleatoritzar 547 pacients amb tumors localment avançats de laringe i, amb una 
mediana de seguiment de 3,8 anys es van obtenir taxes de  conservació d’òrgan i de control locorregional significati-
vament superiors en el grup de pacients que va realitzar QTRDT concomitant, respecte a la QTRDT seqüencial i la RDT 
exclusiva (taxa de preservació d’òrgan del 84% vs 72% i 67%, respectivament). Encara que no es van observar diferències 
significatives en termes de preservació de laringe entre el grup de QTRDT seqüencial respecte a la branca de RDT sola, cal 
destacar el paper de la QT (en ambdós grups seqüencial o concomitant) en la taxa de metàstasi a distància i la SLE (super-
vivència lliure d’esdeveniment) (Taula 5), denotant la importància del tractament sistèmic en el control de les microme-
tàstasi en el CECC localment avançat.

Tot i la demostrada eficàcia de la QTRDT concomitant basada en platí, cal tenir en compte que els pacients amb tumors 
de cap i coll localment avançats amb freqüència presenten importants comorbilitats, deteriorament de l’estat general o 
desnutrició, factors que poden contraindicar el tractament concomitant, degut a l’alt risc de complicacions (34). El segui-
ment a llarg termini d’aquests malalts va demostrar que els tractats amb QTRDT concomitant presentaven menys morts 
per recidiva de la malaltia, tot i que la SG a llarg termini era igual que en els pacients del grup d’inducció, a causa d’un 
increment de morts per empitjorament de la seva patologia de base comòrbida.

El desenvolupament de nous fàrmacs basats en la inhibició de dianes moleculars específiques com el cetuximab, avaluat 
en combinació amb RDT obtenint bons resultats, ha permès disposar d’una alternativa eficaç i segura a la QTRDT con-
comitant. Tal i com s’exposa en el següent apartat de malaltia localment avançada, Bonner et al van publicar al 2006 els 
resultats d’un AC de fase III, actualitzat recentment, en el què en una població de 424 pacients amb CECC localment 
avançat (sense dades sobre els criteris de resecabilitat/ irresecabilitat) es va comparar l’eficàcia i la seguretat de la RDT 
sola amb intenció curativa respecte a la combinació de RDT i cetuximab radical (35,36)(Taula 5). El control locorregional 
(variable principal) del tractament combinat amb RDT+cetuximab va ser significativament superior a l‘observat en el grup 
tractat amb RDT exclusiva (24,4 mesos vs 14,9 mesos, HR 0,68, p=0,005), alhora que en la recent actualització dels resul-
tats, la SG als 5 anys va ser superior a la branca de tractament combinat (45,6% vs 36,4%, HR 0,73 [IC 95% 0,56-0,95]), sense 
cap increment en la toxicitat. 

Per aquest motiu, i en absència d’una comparació directa entre RDT+cetuximab i QTRDT amb cisplatí amb intenció radi-
cal, aquesta estratègia de tractament locorregional combinat amb un nou agent sistèmic com cetuximab, es considera 
una opció terapèutica vàlida, eficaç i segura, que constitueix una alternativa per aquells pacients en els que la QTRDT amb 
cisplatí no estigui indicada.

2.1.2.2. Tractament seqüencial radical amb quimioteràpia d’inducció seguida de tractament locorregional amb radioteràpia o  
quimioradioteràpia. 

•	 QT d’ inducció basada en cisplatí/5-fluorouracil:

Tot i que els resultats de la MA de Pignon et al ja comentats van desplaçar el paper de la QT d’inducció o neoadjuvant 
al tractament locorregional, en favor de la QTRDT concomitant, l’aparició de nous fàrmacs com els taxans ha fet que 
novament es consideri aquesta estratègia per al tractament de micrometàstasis sistèmiques. A nivell metodològic, és 
important destacar en aquest punt que els AC amb QT d’inducció inclosos en aquesta MA eren molt heterogenis i molts 
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d’ells empraven règims  de QT sense  platí o amb aquest agent en monoteràpia (29). En canvi, en una anàlisi posterior dels 
mateixos AC es va objectivar que aquells amb d’inducció basada en cisplatí i 5-fluorouracil (PF) obtenien un benefici en la 
SG d’un 5 % (37).

En aquest sentit, cal destacar, d’entre les publicacions inicials amb QT d’inducció basada en PF, els resultats de les quals 
donen suport a aquesta següència com a estratègia de preservació d’òrgan, les descrites a continuació i que es contem-
plen a la Taula 6: 

En primer lloc, al 1996, prèviament als resultats de la MA de Pignon et al, Lefebvre et al va publicar un AC fase III amb 
202 pacients amb carcinoma d’hipofaringe, aleatoritzats a rebre 3 cicles de QT d’inducció amb PF seguida de RDT o 
cirurgia+RDT segons resposta, o a laringectomia total immediata seguida de RDT adjuvant (38)(Taula 6). En aquest estudi 
es va observar equivalència en termes de SG entre la branca experimental preservadora d’òrgan i el grup de tractament 
quirúrgic convencional (RR<1,43). Aquesta equivalència es va mantenir en l’actualització publicada al 2004 (39), alhora 
que el tractament experimental es va associar a unes taxes de preservació laríngia als 3, 5 i 10 anys del 24%, 22% i 9%, 
respectivament (38,39).

Un esquema similar es va utilitzar al nostre àmbit, amb resultats similars,, tal com va demostrar l’anàlisi retrospectiva publi-
cada per León et al, de l’Hospital de Sant Pau, al 2002, on es va observar novament que la QT d’inducció no perjudicava la 
SG mentre que permetia que un nombre important de supervivents conservessin la funció laríngia (40)(Taula 6). 

Pel que fa a l’experiència relativa a la preservació d’òrgan en pacients amb tumors d’orofaringe, els resultats són similars. 
Worden et al van publicar un estudi amb un seguiment molt llarg, en el què van incloure 66 pacients amb carcinoma 
resecable d’orofaringe, tractats amb QT d’inducció amb PF, obtenint una taxa de preservació d’òrgan als 7 anys del 73,4 % 
(41)(Taula 6). Un aspecte destacable d’aquest estudi és que va ser dels primers en establir una relació significativa entre el 
nombre de còpies del VPH i la resposta a QT, la SG i la supervivència específica de malaltia, de manera que, en l’actualitat 
i tal com ho han confirmat publicacions posteriors, la positivitat per HPV en el carcinoma d’orofaringe es considera un 
factor pronòstic positiu (42).

•	 QT d’inducció basada en taxans:

En el context de l’estratègia terapèutica preservadora d’òrgan, la introducció dels taxans en els esquemes de QT 
d’inducció en el CECC ha representat una millora significativa en les taxes de resposta i de conservació d’òrgan, de 
manera que la QT d’inducció basada en taxans seguida de QTRDT, ha esdevingut el nou estàndard de tractament en els 
pacientes amb CECC localment avançat tant ressecable com  irressecable. 

El primer fase III publicat en el que es va demostrar la superioritat de la QT d’inducció amb taxans respecte a la inducció 
amb PF, va ser un AC espanyol desenvolupat de manera paral.lela a l’activitat inicial del Grupo Español para el Tratamiento 
de los Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC), en el què 382 pacients amb tumors de cap i coll estadis III-IV, tant ressecables 
com irressecables, es van aleatoritzar a rebre 3 cicles de QT d’inducció amb con paclitaxel, cisplatí i 5-fluorouracil (PPF) 
o 3 cicles de la QT d’inducció estàndard amb PF (43)(Taula 6). En les dues branques es va procedir a administrar QTRDT 
concomitant definitiva en cas de resposta completa (RC) o resposta parcial (RP) >80% després de la QT d’inducció, o 
es va practicar tractament quirúrgic radical en cas de RP<80% o malaltia estable. Els resultats van demostrar que la QT 
d‘inducció amb taxans s‘associava a una taxa de RC superior (33% vs 14%, p<0,001) tot i que, després d’una mediana de 
seguiment de 23,3 mesos, no s‘observaven diferències significatives en SG en malaltia ressecable (les diferències van ser 
superiors en pacients amb malaltia irressecable). Tot i així, els pacients que van rebre QT d‘inducció amb PPF van ser so-
tmesos a menys cirurgies radicals (majoritàriament, laringuectomies totals) que el grup control: 27% vs 12% dels pacients 
considerats ressecables a l‘inicio de l‘AC (p<0,05).

Resultats similars s‘han aconseguit amb un esquema d‘inducció amb docetaxel en combinació amb cisplatí i 5-fluorou-
racil (TPF). En l‘estudi de Posner et al, es van aleatoritzar 501 pacients amb CECC localment avançat ressecable candidat 
a preservació d’òrgan, o irressecable, a rebre QT d‘inducció amb TPF o PF, en ambdós casos seguits de tractament amb 
QTRDT concomitant amb carboplatí, i es va observar que els tractats amb QT d‘inducció amb el triplet TPF presentaven 
un benefici superior en termes de SG respecte a la biteràpia amb PF (44)(Taula 6). En el grup específic de pacients amb 
con tumors inicialment considerats com ressecables candidats a preservació d’òrgan, després d’una mediana de segui-
ment de 42 mesos, aquells tractats amb TPF en inducció no havien assolit la SG mediana, mentre que en el grup control 
aquesta va ser de 42 mesos (HR 0,52 [IC 95% 0,32-0,84]).

Així mateix, en l’AC publicat per Pointreau et al el 2009, específicament dissenyat per mesurar la preservació d’òrgan, 213 
pacients amb tumors de laringe o hipofaringe estadi III-IV candidats a una laringectomia total van ser aleatoritzats a rebre 
3 cicles de QT d‘inducció amb TPF o PF i, posteriorment, a RDT o cirurgia en funció de la resposta assolida (45)(Taula 6). 
En aquest cas, la variable principal de l’AC (taxa de preservació de laringe a 3 anys) va ser significativament superior en el 
grup del taxà (70,3% vs 57,5%), alhora que la taxa de resposta global també va ser significativament superior amb la QT 
d‘inducció amb el triplet.

•	 Tractament seqüencial amb RDT i cetuximab:

D’acord amb l’exposat fins aquest punt, el tractament amb QT d‘inducció amb taxans, seguida de tractament locorregio-
nal amb QTRDT, seria una estratègia terapèutica preservadora d‘òrgan eficaç per al maneig dels amb CECC ressecable. Tot 
i així, els estudis amb QT d‘inducció seguida de QTRDT presenten una important toxicitat, no solament aguda, sino també 
crònica, amb un deteriorament important en la qualitat de vida dels pacients i una alta taxa de mortalitat. Igualment, els 
efectes secundaris d‘aquest tractament seqüencial poden afectar una possible cirurgia de rescat posterior, contraindicant-
ne el procediment o augmentant la probabilitat de complicacions.

Per tot això, i partint de l’eficàcia i la seguretat ja comentada de la combinació de RDT i nous agents biològics com cetu-
ximab en aquest context, es va considerar que un esquema de QTRDT amb cetuximab podria ser una opció seqüencial 
apropiada després la QT d‘inducció, especialment en aquells pacients en els quals la inducció ha comportat un deteriora-
ment de l‘estat general o toxicitats que contraindiquen l’ús de cisplatí novament.

Lefebvre et al van dur a terme l’AC fase II TREMPLIN, en el que 153 pacients amb neoplàsies d‘hipofaringe i laringe candi-
dats a laringectomia total van ser aleatoritzats a QT d‘inducció amb TPF seguit de QTRDT amb cisplatí o amb cetuximab 
(46)(Taula 6). D’acord amb els resultats preliminars publicats a ASCO 2009, cetuximab concomitant a RDT va ser més ben 
tolerat que la QTRDT estàndard amb cisplatí després de la QT d‘inducció, amb una taxa de compliment terapèutic supe-
rior a la branca control, tot i que això no es va traduir en un augment significatiu de la taxa de preservació de laringe a 3 
meses després del tractament.  

Es tracta de dades molt preliminars però que, a l‘espera de nous resultats d’AC que validin aquesta seqüència terapèutica, 
semblen indicar que el tractament seqüencial amb QT d‘inducció amb taxans seguida de QTRDT amb cetuximab és una 
opció terapèutica vàlida en aquest escenari.
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RECOMANACIÓ

En el tractament de la malaltia localment avançada resecable (T3-T4a) es proposa el següent algorisme terapèutic, 
en funció de la localització del tumor: 

1. Hipofaringe: d’acord amb la decisió presa pel Comitè Multidisciplinar i tenint en compte les preferències 
del pacient, es contemplen 4 possibilitats de tractament:

1.1.	QT	d’inducció	amb	TPF	x	3	(IA) à 
- si remissió completa s’accepta: RDT sola (IA) o bé RDT+cetuximab (IIB)/ RDT+cisplatí (IIB)(segons l’estat del pacient);
- si remissió parcial: valorar laringectomia total com a millor opció de rescat curatiu o RDT+cetuximab (IIB)/RDT+cisplatí 
(IIB)(segons l’estat del pacient) com  a millor estratègia preservadora de laringe;
- si malaltia estable o progressió: cirurgia (IA).
En cas de no poder tolerar la toxicitat d’un esquema amb docetaxel, valorar l’administració de QT d’inducció amb PPF x3 (IA).

1.2.	QTRDT concomitant amb cisplatí (IA).
1.3.	Cirurgia seguida de RDT ± QT	(IA)(es	recomana	afegir	cisplatí	adjuvant	en	cas	de:	marge	positiu	o	marge	
proper,	o	en	cas	d’invasió	ganglionar	extracapsular).	
1.4.	RDT+cetuximab	en	pacients	no	candidats	a	rebre	QT	(IA).

2. Laringe: d’acord amb la decisió presa pel Comitè Multidisciplinar i tenint en compte les preferències del 
pacient, es contemplen 4 possibilitats de tractament:
Carcinoma de glotis:

2.1.	QT d’inducció amb TPF x 3	(IA)	à	
- si remissió completa s’accepta: RDT sola (IA) o bé RDT+cetuximab (IIB)/ RDT+cisplatí (IIB)(segons l’estat del pacient);
- si remissió parcial: valorar laringectomia total com a millor opció de rescat curatiu o RDT+cetuximab (IIB)/RDT+cisplatí (IIB)
(segons l’estat del pacient) com  a millor estratègia preservadora de laringe;
- si malaltia estable o progressió: cirurgia (IA).
En cas de no poder tolerar la toxicitat d’un esquema amb docetaxel, valorar l’administració de QT d’inducció amb PPF x3 (IA).

2.2.	QTRDT	concomitant	amb	cisplatí	(IA).
2.3.	Cirurgia	seguida	de	RDT	±	QT	(IA)(es	recomana	afegir	cisplatí	adjuvant	en	cas	de:	marge	positiu	o	marge	
proper,	o	en	cas	d’invasió	ganglionar	extracapsular).	
2.4.	RDT+cetuximab	en	pacients	no	candidats	a	rebre	QT	(IA).
Ca	de	supraglotis:
-	en	pacients	<65	anys	sense	patologia	pulmonar	de	base:	laringectomia	supraglòtica	d’entrada	à			en	cas	de	
pT3N0-N1:	RDT	sola	(IA);	
en	cas	de	pT3N2-3	o	pT4:	RDT	sola	(IA)	o	QTRDT	(IA)(si	marge	afecte	o	proper,	o	si	invasió	ganglionar	extracap-
sular).
-	en	pacients	>	65	anys	no	es	contemplarà	la	laringuectomia	supraglòtica.
-	en	pacients	candidats	a	laringectomia	total,	seguir	el	mateix	procediment	terapèutic	que	en	el	carcinoma	de	
glotis.

3. Orofaringe: es recomana administrar RDT+cisplatí (IA).
En cas de contraindicació a QT, administrar RDT+cetuximab (IA).
El fraccionament de la RDT concomitant es farà segons les característiques del pacient.
En els casos de ca d’orofaringe es recomana fer una determinació del HPV.

Buidament ganglionar cervical post-tractament local no quirúrgic: es recomana en cas de resposta completa 
local demostrada amb malaltia ganglionar residual (consens d’experts).

Taula 3. Metanàlisis

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

29

Pignon 
et al. 
Lancet 
2000 
MACH-
NC

- 3 metanàlisis 
d’estudis 
aleatoritzats, 
amb dades 
individuals de 
pacient. 
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe 
o laringe, no 
metastàtic, 
prèviament no 
tractat.

10741

- Exptal: ttx LR 
+ QT

- Ctrl: ttx LR 
sense QT

Objectiu ppal: Med segui-
ment: 

SG 5a: 36% 32% 4% <0,0001 0,90 [0,85-
0,94]

5,9a.63 AC 
Ef QT en 
ttx LR

SG a 5a amb QT 
adjuvant: 1% 0,74 0,98 [0,85-

1,19]

SG a 5a QT 
neoadjuvant: 2% 0,10 0,95 [0,88-

1,01]

SG a 5a QT 
concomitant: 8% <0,0001 0,81 [0,76-

0,88]

861

- Exptal: 
QTRDT
- C: QT neo-
adj à RDT

Objectiu ppal:
7,1a. 6 AC 
Timing de QTSG 5a: 27% 24% 3% 0,23 0,91 [0,79-

1,06]

602

-Exptal: QT 
neoadj à ttx 
LR (segons 
resposta:RDT/
LT+RDT) 
- C: ttx LR (LT 
+ RDT)

Objectiu ppal:
5,7a. 3 AC 
inclosos, amb 
ca de laringe 
o hipofarin-
ge.
Avaluació de 
preservació 
de L.

SG 5a: 39% 45% -6% 0,1 1,19 [0,97-
1,46]

Vius amb laringe 
preservada a 5a: 23%

Recurrència LR: 25% 12%

SLM a 5a: 34% 40% -6%

30

Pignon 
et al.
Radi-
other 
Oncol 
2009
Actua-
lització 
MACH-
NC

16485

- Exptal: ttx LR 
+ QT

- Ctrl: ttx LR 
sense QT

Objectiu ppal: Med segui-
ment: 

SG a 5a: 4,5% <0,0001 0,88 [0,85-
0,92] 5,6a.87 AC 

9615

Objectius 2is:

5,6a. 50AC 
amb QT con-
comitant

SG a 5a: 6,5% <0,0001 0,81 [0,78-
0,86]

SLE 5a: 29,3% 23,1% 6,2% <0,0001 0,79 [0,76-
0,83]

Benefici en SG 
exptal vs ctrl:

14,2 mesos 
[10,2-18,5] <0,001 4 AC.

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; AC: assaig clínic; a: anys; m: mesos; NS: no significatiu; ttx: tractament; LT: 
laringectomia total; RDT: radioteràpia; Fr alt: fraccionament alterat; Fr std: fraccionament convencional; std: estàndard; CFRT: RDT en fraccionament 
convencional; HFRT: RDT hiperfraccionada; AFRT: RDT accelerada; QT: quimioteràpia; QTRDT: quimioradioteràpia; neoadj: neoadjuvant; CDDP: cisplatí; 
CBDP: carboplatí; MMC: mitomicina-C; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; SG: supervivència global; SLM: supervivència lliure de malaltia; 
SLE: supervivència lliure d’esdeveniment; LR: locoregional; CLR: control locoregional.
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Taula 4. Estudis que avaluen el tractament de la malaltia localment avançada resecable amb QTRDT adjuvant

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

23

Bernier 
et al.
N Engl J 
Med 2004
EORTC 
22931

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe o 
laringe, E III-IV 
no metas-
tàtic sotmès 
a resecció 
completa ma-
croscòpica. 

334

- Exptal: 
QTRDT 
adjuvant 
(66Gy/6,5 
set + CDDP 
c/21d x 3).

- Ctrl: RDT 
adjuvant 
(66Gy/6,5 
set).

167 167

Grups ben 
equilibrats. 
Tractament 
adjuvant 
amb QTRDT 
post-cirurgia 
radical és 
més eficaç 
que RDT 
sola.

Objectiu ppal:

SLP mediana 
(mesos): 55 23 0,75 [0,56-

0,99]

SLP a 5a: 47% 36% 11% 0,04

Objectius 2is:

SG mediana 
(mesos): 72 32 0,70 [0,52-

0,95]

SG a 5a: 53% 40% 13% 0,02

Recaiguda L o 
LR 5a: 18% 31% 13% 0,007

EA grau 3-4: 41% 21% 20% 0,001

22

Cooper 
et al.
N Engl J 
Med 2004
RTOG 9501

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe 
o laringe, 
sotmès a 
resecció 
completa ma-
croscòpica. 

459

- Exptal: 
QTRDT 
adjuvant 
(60-66Gy/30-
33fr/6-6,6 
set + CDDP 
c/21d x 3).

- Ctrl: RDT 
adjuvant 
(60-66Gy/30-
33fr/6-6,6 
set).

228 231

Grups ben 
equilibrats. 
Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe 
(43%) i 
cavitat oral 
(27%).
Mediana 
seguiment: 
45,9m

Objectiu ppal:

Recurrència LR 
a 45,9m: 19% 30% 11% 0,01 0,61 [0,41-

0,91]

Taxa de CLR 
a 2a: 82% 72% 10%

Objectius 2is:

SLM a 45,9m: 40% 30% 10% 0,04 0,78 [0,61-
0,99]

SG a 45,9m: 50% 41% 9% 0,19 0,84 [0,65-
1,09]

Toxicitat grau 
3-4: 77% 34% 43% <0,001

24

Bernier 
et al.
Head&Neck 
2005

- Anàlisi 
retrospectiu, 
comparatiu, 
no planejat, 
combinat, 
dels 2 fase III 
anteriors.

334 
+
459

- Exptal: 
QTRDT adju-
vant (RDT + 
CDDP c/21d 
x 3).

- Ctrl: RDT 
adjuvant.

56 59

Criteris 
d’inclusió, 
tipus de RDT, 
objectiu 
principal, 
tipus pacient 
diferents.

Objectiu ppal (n=750):

Taxa de CL: HR 0,581 (ES) (EORTC HR 0,546 / RTOG HR 
0,610)

SLP: HR 0,772 (ES) (EORTC HR 0,750 / RTOG HR 
0,777)

SG: HR 0,776 (ES) (EORTC HR 0,703 / RTOG HR 
0,838)

Factors de risc associats a impacte significativament millor de QTRDT 
respecte RDT en ambdós AC: extensió extracapsular i/o marges 
quirúrgics microscòpicament afectats

31

Winquist 
et al.
Head&Neck 
2007

-  Revi-
sió sistemàti-
ca amb 4 AC.
-  
Pacient: ca es-
camós E III-IV, 
prèviament 
no tractat. 

947

-  Exp-
tal: QTRDT 
adjuvant 
(≥54Gy 
fracc std 
+ CDDP o 
MMC+bleo).
-  Ctrl: 
RDT adju-
vant (≥54Gy 
fracc std)

p RAR NNT
(IC95%)

La QTRDT 
post-ope-
ratòria és 
superior a la 
RDT sola.

Objectiu ppal:

Recurrència LR: <0,0001 12,5% 8 [6-14]

SG: 0,0002 12,5% 8 [6-14]

EAs: Més comuns en la branca QTRDT

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; AC: assaig clínic; a: anys; m: mesos; set: setmana; ES: estadísticament significa-
tiu; RDT: radioteràpia; fr: fracció; fracc std: fraccionament estàndard; QTRDT: quimioradioteràpia; CDDP: cisplatí; MMC: mitomicina-C; bleo: bleomicina; 
RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; SG: supervivència global; SLP: supervivència lliure de progressió; SLM: supervivència lliure de malaltia; L: 
local; LR: locoregional; CL: control local; CLR: control locoregional; EA: efecte advers.

Taula 5. Estudis que avaluen el tractament de la malaltia localment avançada resecable amb QTRDT concomitant 
radical

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

33

Forastiere 
et al.
 N Engl J 
Med 2003
RTOG 91-11

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca escamós 
de laringe, 
E III-IV 
prèviament 
no tractat, 
la cirurgia 
del qual 
requeriria 
laringecto-
mia total.

547

- 2 branques 
exptals: 
* QTRDT 
(70Gy/35fr /7set 
+CDDPc/21 x3), 
* QT d’induc-
ció à RDT (PF 
5d c/21 x 3 à 
70Gy/35fr/7set).
- Ctrl: 70Gy/
35fr/ 7set

QTRDT(172)* QTàRDT(173)** RDT(173) p

Mediana 
seguiment: 
3,8a.

Objectiu ppal:

Preservació 
laringe a 3,8a: 84% 72% 67%

0,005 
(* vs 
**)
<0,001 
(* vs 
RDT)

Objectius 2is:

SG a 5a: 54% 55% 56% NS

SLM a 5a: 36% 38% 27%
<0,05 
(*/** vs 
RDT)

Taxa de CLR 
a 2a: 78% 61% 56%

0,003 
(* vs 
**)
<0,001 
(* vs 
RDT)

Tox tardana 
grau 3-4: 30% 24% 36%

35

Bonner et al.
N Engl J 
Med 2006

Bonner et al.
Lancet On-
col 2010

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca escamós 
d’orofaringe, 
hipofaringe 
o laringe, 
E III-IV no 
metastàtic. 
No especifi-
cació sobre 
criteris de 
resecabilitat.

424

- Exptal: RDT 
radical (7-8 set, 
altes dosis) con-
comitant amb 
cetuximab.
- Ctrl: RDT 
radical (7-8 set, 
altes dosis).

211 213

Grups ben 
equilibrats.
Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe  
(59,7%).
Mediana 
seguiment: 
54m.
Controversia 
en el tipus 
de RDT a 
utilitzar.
Anàlisi per 
ITT.

Objectiu ppal:

CLR (mediana, 
mesos) 24,4 14,9 0,005 0,68 [0,52-

0,89]

Taxa de CLR 
a 3a: 47% 34% 13% <0,01

Objectius 2is:

SG mediana 
(mesos): 49 29,3 0,03 0,74 [0,57-

0,97]
SG a 3a: 55% 45% 10% 0,05

SLP mediana 
(mesos): 17,1 12,4 0,006 0,70 [0,54-

0,90]
SLP a 3a: 42% 31% 11% 0,04

Taxa de RG: 74% 64% 10% 0,02 0,57[0,36-0,9]

36 SG mediana 
(mesos): 49 29,3 19,7 0,018 0,73 [0,56-

0,95]
Actualitza-
ció.

47
48

Adelstein 
et al.
Lavertu 
et al.
Head&Neck 
1997

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cap i coll, 
E III-IV, no 
metastàtic, 
resecable.

100

- Exptal: QTRDT 
(68-72Gy/1,8-
2Gy/d + PF 4d 
c/21 x2). 
- Ctrl: RDT (68-
72Gy/ 2Gy/d).
En els 2 casos: si 
<RP: cirurgia de 
rescat.

50 50

Més % de T1 
en branca 
ctrl.
Predomini 
de ca orofa-
ringe (44%) 
i laringe 
(36%).
Mediana 
seguiment: 
36m.

Objectiu ppal:

Taxa de RC: 90% 66% 24% 0,007
Supervi-
vència amb 
preservació 
d’òrgan 
sense 
diferències 
entre bran-
ques en ca 
orofaringe.

Taxa de RP: 8% 20%

SL recaiguda: 67% 52% 15% 0,03

SG a 3a: 59% 57% 2% 0,83

Taxa de MTS 
distància: 10% 21% 11% 0,02

Preservació 
d’òrgan 3a: 57% 35% 22% 0,02
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Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

49
Soo et al.
Br J Cancer 
2005

- AC aleato-
ritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cap i coll, 
E III-IV, no 
metastàtic, 
resecable.

119

- Exptal: QTRDT 
radical (66Gy/ 
33fr/6,5set +PF 
4d c/28 x2).

- Ctrl:Cirurgia 
radical à RDT 
adjuvant 
(60Gy/30fr/6set; 
70Gy si marges 
+)

59 60

Predomini 
de ca cavitat 
oral (27%), 
supraglotis 
(23%) i 
hipo-faringe 
(21%).
Mediana 
seguiment: 
6a.
Baix % de cir 
de rescat.

Objectiu ppal:

Taxa de recai-
guda LR: 32% 25% 7%

Taxa de MTS 
distància: 17% 17% 0%

Objectius 2is:

SLM a 3a: 43% 54% 11% NS 1,2 [0,7-2,1]

SG mediana 
(anys): 2,2 2,7

SG a 3a: 40% 50% 10% NS 1,1 [0,7-1,8]

Preservació 
d’òrgan: 43%

Mucositis 
grau 3 39% 8%

SG a 5a: 45,6% 36,4% 9,2%

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; a: anys; m: mesos; set: setmana; d: dia; NS: no significatiu; LT: laringectomia 
total; cir: cirurgia; RDT: radioteràpia; fr: fracció; QT: quimioteràpia; QTRDT: quimioradioteràpia; TPF: docetaxel/cisplatí/5-FU; PF: cisplatí/5-FU; CDDP: 
cisplatí; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; SL: supervivència lliure; SG: supervivència global; SLP: supervivència lliure de progressió; SLM: 
supervivència lliure de malaltia; RG: resposta global; RC: resposta completa; RP: resposta parcial; LR: locoregional;  CLR: control locoregional; MTS: metàs-
tasis; tox: toxicitat.

Taula 6. Tractament seqüencial de la malaltia localment avançada resecable amb QT d’inducció seguida de trac-
tament locorregional amb RDT o QTRDT

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

QT d’inducció basada en cisplatí/5-fluorouracil

38

Lefebvre 
JL et al.
J Natl 
Cancer 
Inst 
1996
EORTC 
24891

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca escamós 
d’hipofaringe, 
no metastàtic, 
prèviament no 
tractat, candi-
dat a LT.

202
- Exptal: QT 
d’inducció 
amb PF c/21 
x3 à RDT si 
RC o LT+RDT 
si no RC.
- Ctrl: LT im-
mediata amb 
RDT adjuvant 
(50-70Gy). 

103 99

Grups ben 
equilibrats.
Estudi 
d’equivalència 
de la branca 
de preserva-
ció en SG (si 
RR<1,43) .

Objectiu ppal:

SG mediana 
(mesos): 44 25 RR 0,86 

[0,50-1,48]

SG a 3a: 57% 43% 14%

Objectius 2is:

SLP mediana 
(mesos): 25 20

RR 
0,87[0,52-
1,43]

SLP a 3a: 43% 32% 11%

Taxa de preservació de laringe a 3a en el grup QT 
d’inducció: 42%

39

Lefebvre 
JL et al.
J Clin 
Oncol 
2004
Actualit-
zació
EORTC 
24891

194

100 94

Mediana de 
seguiment: 
10 a.
Resultats 
confirmatoris 
d’equivalència

Objectiu ppal:

SG a 5a/10a: 38/13% 33/14% 5/-1%

Objectius 2is:

SLP 5a/10a: 32/11% 26/8,5% 6/2,5%

Taxa de preservació de laringe a 5a/10a en el grup QT 
d’inducció: 22/9%

40

León X 
et al.
Eur Arch 
Otor-
hino-
laryngol. 
2002

- Estudi retros-
pectiu.
- Pacient: ca 
de sinus piri-
forme local-
ment avançat, 
tractat en una 
sola institució.

76

QT d’inducció 
(PF x3) amb 
intenció 
radical:
- Exptal:  si 
RC: RDT 
radical
- Ctrl: si <RC: 
LT+RDT

23 53
Context/pa-
cient similar a 
l’ICO.
Seguiment 
mínim: 3a. QT 
d’inducció no 
perjudica SG i 
permet preser-
var L.

Objectiu ppal:

Taxa de RC 
post-QT: 30%

SG a 5a: 57% 50% 7% NS

Taxa de CL: 74% 87% -13% 0,17

Preservació 
laringe a 5a: 18% (61% dels qui RC amb QT d’inducció)

41

Worden 
et al.
J Clin 
Oncol 
2008
UMCC 
9921

-AC no con-
trolat.
- Pacient: 
ca escamós 
d’orofaringe, E 
III-IV, resecable.

66

- QT 
d’inducció 
amb CDDP o 
CBDP/5FU.
Si RC o 
RP: QTRDT 
(70Gy/2Gy/
fr +CDDP o 
CBDP c/21 
x3).
Si <RP: cirur-
gia +RDT.

Objectiu ppal:

Mediana 
seguiment: 
64m.

Resposta a QT 
inducció: 82%

SG a 4a: 70,4%

S específica 
malaltia 4a: 75,8%

Núm de còpies de HPV rela-
cionat significativament amb: 
resposta a QT inducció, SG i S 
específica de malaltia.

Preservació 
d’òrgan 7a: 73,4%

Biòpsies + per 
HPV: 64%

QT d’inducció basada en taxans
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Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

43

Hitt et al.
J Clin 
Oncol 
2005

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe o 
laringe, E III-IV 
no metastàtic, 
prèviament 
no tractat, 
resecable i 
irresecable.

382

- Exptal: QT 
d’inducció 
amb PPF 
c/21 x3.
- Ctrl: QT d’in-
ducció amb 
PF c/21 x3.
Les 2 bran-
ques, si RC 
o RP>80%à 
QTRDT adici-
onal.

189 193

Predomini de 
ca d’orofaringe 
(34,5%) i larin-
ge (30,5%).
Mediana 
seguiment: 
23,2m.

Objectiu ppal:

Taxa de RC: 33% 14% 23% <0,001

Taxa de RP: 47% 54%

Objectius 2is:

TTF mediana 
(mesos): 20 12 0,006

SG a 2a: 66,5% 53,64%

SG mediana 
(mesos): 42,9 36,8 0,06

Mucositis grau 
2-4: 53% 16% <0,001

44

Posner 
et al.
N Engl 
J Med 
2007
TAX 324

- Fase III, 
aleatoritzat, 
obert.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe o 
laringe, E III-IV 
no metastàtic, 
resecable 
candidat a 
preservació 
d’òrgan o 
irresecable.

501

- Exptal: TPF 
d’inducció 
c/21x 3.
- Ctrl: PF 
d’inducció 
c/21x 3.
Les 2 bran-
ques: a les 
3-8 set post-
QT: QTRDT 
amb CBDP 
1,5AUC/set.

255 246

Grups ben 
equilibrats. 
Predomini de 
ca d’orofaringe 
(52,5%).
Mediana 
seguiment: 
42m.

Objectiu ppal:

SG mediana 
(mesos): 71 30 0,006 0,70 [0,54-

0,90]

SG a 3a: 62% 48% 14% 0,002

Objectius 2is:

SLP mediana 
(mesos): 36 13 0,004 0,71 [0,56-

0,90]

SLP a 2a: 53% 42% 11% 0,01

Taxa de RG 
post-QT: 72% 64% 8% 0,07

45

Poin-
treau 
et al.
J Natl 
Cancer 
Inst 
2009

-  Fase III, 
aleatoritzat.
- 
 Pacient: ca 
escamós de 
laringe o hipo-
faringe, E III-IV 
no metastàtic, 
prèviament 
no tractat, 
candidat a LT.

213

- 
 Exptal: QT 
d’inducció 
amb TPF c/21 
x3.
-  Ctrl: 
QT d’inducció 
amb PF c/21 
x3.

110 103

Grups ben 
equilibrats.
Mediana 
seguiment: 
36m.
TPF aconse-
gueix major 
preservació de 
laringe que PF.

Objectiu ppal:

Preservació de 
laringe a 3a: 70,3% 57,5% 12,8% 0,03

Objectius 2is:

SG a 3a: 60% 60% 0,57

SLM a 3a: 58% 44% 14% 0,11

Taxa de RG: 80% 59,2% 30,8% 0,002

Neutropènia 
febril:
Trombopènia:
Estomatitis:

10,9%
1,8%
4,6%

5,8%
7,8%
7,8%

46

Lefebvre 
JL et al.
J Clin 
Oncol 
2009.
Estudi 
TREM-
PLIN

- Fase II, alea-
toritzat.
- Pacient: ca 
de laringe 
o hipofarin-
ge, E III-IV, 
prèviament no 
tractat, candi-
dat a LT.

153

QT d’inducció 
(TPF x3). Si 
≥ RP:
- Exptal: 
QTRDT 
(70Gy+Cetu 
set x8).
- Ctrl: QTRDT 
(70Gy+
CDDPc/21x3).

56 59
Grups ben 
balancejats.
Ca 
d’hipofarigne: 
58%. 116  
pacients 
aleatoritzats.
Si < RP: 
cirurgia. 

Objectiu ppal:

Preservació 
laringe als 3m: 96% 93% 3% NS

Objectius 2is:

Cumpliment: 71% 45%

Toxicitat per 
QT: 26% 50%

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; a: anys; m: mesos; HPV: virus del papiloma humà; LT: laringectomia total; RDT: 
radioteràpia; QT: quimioteràpia; QTRDT: quimioradioteràpia; TPF: docetaxel/cisplatí/5-FU; PPF: pacliatxel/cisplatí/5-FU; PF: cisplatí/5-FU; CDDP: cisplatí; 
CBDP: carboplatí; cetu: cetuximab; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; RR: risc relatiu; S: supervivència; SG: supervivència global; SLP: super-
vivència lliure de progressió; SLM: supervivència lliure de malaltia; TTF: temps fins a la fallada del tractament; RG: resposta global; RC: resposta completa; 
RP: resposta parcial; CL: control local.

2.2. MALALTIA LOCALMENT AVANÇADA IRRESECABLE

El pronòstic d’aquest grup de pacients continua sent advers, amb supervivències inferiors als 20-24 mesos, de tal manera 
que menys del 15% dels pacients amb càncer de cap i coll irresecable tractats amb RDT exclusiva seguiran vius als 5 anys 
(50). El patró de recaiguda és fonamentalment loco-regional (60-70%), seguit de l’afectació a distància (20-30%), sense 
oblidar la incidència de tumors secundaris.

Antigament, el tractament considerat d’elecció en el grup de pacients amb CECC irresecable era la RDT normofracciona-
da (2Gy/dia; 66-70Gy). Amb l’objectiu d’incrementar les taxes de control LR d’aquests pacients, es va avaluar l’impacte de 
l’alteració del fraccionament de la RDT, obtenint-se millores en el control LR, però a expenses d’una major toxicitat aguda, 
i sense impacte positiu en la SG (51,52,53,54,55,56). No va ser, però, fins a la introducció del tractament sistèmic amb QT 
en combinació amb el tractament LR amb RDT que, de manera anàloga al descrit en els CECC resecables, es va obtenir un 
impacte significatiu en termes de SG en aquests pacients. 

A continuació es descriuen les diverses estratègies terapèutiques que s’han explorat en el CECC irresecable, de manera 
paral.lela al descrit en l’apartat de malaltia resecable. 

2.2.1. Quimioradioteràpia concomitant

Una aproximació terapèutica avaluada en el context del CECC ha estat la QTRDT concomitant, a partir dels resultats 
positius reportats en el MACH-NC, prèviament comentats (29)(Taula 3. Metanàlisis). Diversos AC aleatoritzats han compa-
rat el tractament concomitant amb QTRDT respecte la RDT sola en aquest context, confirmant el benefici del tractament 
combinat en el control LR i la supervivència, apuntat en el MA (Taula 7). 

Tot i així, un dels problemes fonamentals d’incorporar la QT de forma concomitant a la RDT, malgrat la seva eficàcia, és 
l’increment de la severitat i la durada de la toxicitat aguda. S’ha descrit que la concomitància s’associa a un augment del 
13-30% en la incidència de mucositis i del 30-40% de la toxicitat hematològica grau 3-4, fet que dificulta el compliment 
terapèutic (47,57,58,59,60). Així mateix, també cal tenir present que més de la meitat dels pacients amb CECC tractats 
amb QTRDT requeriran tubs d’alimentació enteral, amb la conseqüent morbilitat associada. 

Per altra banda, l’impacte en la toxicitat crònica no és tan conegut, ja que no se sol reportar adequadament en els AC. Tot 
i així, en els pacients llargs supervivents, aquesta pot suposar una important merma en la qualitat de vida. La xerostomia, 
la mucositis, la toxicitat cutània, dental i mandibular constitueixen les toxicitats tardanes més freqüents associades a la 
QTRDT, les quals, d’acord amb els resultats del fase III publicat per Denis et al, són significativament superiors a les experi-
mentades en els pacients tractats amb RDT sola (61). És per això que l’adequada selecció dels pacients candidats a QTRDT 
i el suport continuat durant el tractament (veure apartat B de la present guia) són dos aspectes considerats imprescindi-
bles per tal de reduir la morbi-mortalitat dels tractaments.

Si bé la toxicitat és la principal limitació de l’associació de QTRDT, el desenvolupament de nous fàrmacs basats en la 
inhibició de dianes moleculars específiques ha permès augmentar l’eficàcia d’aquests esquemes concomitants sense 
incrementar, i fins i tot, reduint, la toxicitat. 

Des de fa anys se sap que el receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) es troba anormalment activat i sobreexpres-
sat en les cèl.lules de CECC, fet que fins fa uns anys era considerat un factor de mal pronòstic i de resistència al tractament. 
Amb el desenvolupament de cetuximab, anticòs monoclonal anti-EGFR, aquesta percepció ha canviat. Després de demostrar-
se in vitro la seva activitat antitumoral i la seva capacitat per augmentar l’eficàcia de la QT i de la RDT, i després d’observar-se en 
estudis preliminars en pacients amb CECC la seva tolerabilitat en combinació amb RDT, Bonner et al van dissenyar un AC fase 
III per comparar l’eficàcia i la seguretat de la combinació de cetuximab i RDT, respecte RDT sola (tractament estàndard en el 
moment d’iniciar-se l’AC), com a aproximació terapèutica radical (35)(Taula 5. Estudis que avaluen el tractament de la malaltia 
localment avançada resecable amb QTRDT concomitant radical). Tal com s’ha comentat en l’apartat de malaltia resecable, l’AC 
va incloure 424 pacients amb CECC localment avançat, el 30% dels quals eren T4, el 23% N2c i el 9% N3. Després d’una media-
na de seguiment de 54 mesos, el tractament combinat amb cetuximab i RDT va proporcionar una millora significativa de la SG 
(49 mesos respecte 29,3) i del control LR (mediana de 24,4 mesos vs 14,9 mesos), sense diferències entre branques en termes 
d’incidència de metàstasis i de perfil de toxicitat, exceptuant les reaccions infusionals i el rash acneiforme, més freqüents en el 
grup de tractament concomitant. L’actualització a 5 anys dels resultats d’aquest AC confirma el benefici en SG de la branca de 
combinació, amb una reducció relativa del risc de mort del 27% (HR 0,73 [IC 95% 0,56-0,95])(36)(Taula 5. Estudis que avaluen el 
tractament de la malaltia localment avançada resecable amb QTRDT concomitant radical). 
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Actualment hi ha un AC actiu del Grupo Español de TTCC, que està comparant l’eficàcia i la seguretat de la combinació de 
QTRDT amb cisplatí o amb cetuximab, després d’una QT d’inducció basada en TPF, que permetrà tenir dades comparati-
ves directes dels 2 esquemes de concomitància en el grup de pacients amb malaltia irresecable, específicament. Tot i així, 
fins a disposar dels seus resultats, a partir dels observats en l’AC TREMPLIN en població resecable (46)(Taula 6. Tractament 
seqüencial de la malaltia localment avançada resecable amb QT d’inducció seguida de tractament locorregional amb RDT 
o QTRDT), i a través de comparacions indirectes, es pot afirmar que la magnitud del benefici obtingut amb la combinació 
de RDT+cetuximab seria equivalent a la de la combinació de QTRDT, fonamentalment amb cisplatí, però sense augmen-
tar la toxicitat aguda i crònica de la RDT (62). D’aquesta manera, la combinació de cetuximab+RDT podria considerar-se 
una alternativa a la QTRDT amb cisplatí.

2.2.2. Quimioteràpia d’inducció

Per altra banda, al llarg dels anys 80 i 90 es van publicar nombrosos estudis aleatoritzats que analitzaven el paper de la QT 
d’inducció en pacients amb CECC irresecable en els quals, tot i obtenir-se altes taxes de resposta, en la majoria no es va 
observar un impacte significatiu de la QT d’inducció en el control LR ni en la SG (63,64). No va ser fins a l’AC fase III publi-
cat per Paccagnella et al el 1994, que es va aconseguir demostrar, en població irresecable tractada amb QT d’inducció, un 
increment significatiu en la SG a 3 anys, del 24% respecte el 10% dels tractats amb tractament LR exclusiu (50)(Taula 8). 
Més endavant, Domenge et al l’any 2000, també van comunicar un increment en SG amb la QT d’inducció (PF) respecte 
el tractament LR exclusiu tant en pacients resecables com en irresecables, però sense detectar diferències en les taxes de 
control LR (65).

Tot i així, amb la publicació del MA MACH-NC l’any 2000, la QT d’inducció va caure una mica en desús (29). Tal com ja s’ha 
apuntat, en aquest MA es va analitzar el paper de la QT en les seves diverses modalitats, en 10.741 pacients amb CECC 
resecable i irresecable, inclosos en 63 AC aleatoritzats, i es va observar un impacte significatiu de la QT en la SG, a expen-
ses de la superioritat registrada en el subgrup de pacients que havien estat tractats amb QTRDT concomitant (HR 0,81 [IC 
95% 0,76-0,88]), però sense observar-se amb la QT administrada en el context adjuvant o neoadjuvant (Taula 3. Metanàli-
sis). 

En una actualització del MACH-NC publicada per Bourhis et al el 2004, amb 87AC i més de 16.000 pacients, es va tornar a 
observar una interacció significativa entre el moment d’administració de la QT i la SG, i es va mantenir l’increment absolut 
del 8% en SG a 5 anys amb el tractament concomitant de QTRDT, així com la reducció relativa del risc de mort del 19%, 
com a conseqüència de l’increment en el control LR (66). En l’última actualització del 2009, deprés d’una mediana de 
seguiment de 5,6 anys, la SG a 5 anys continuava sent significativament millor en el subgrup de pacients tractats amb 
QTRDT concomitant respecte aquells tractats sense QT (HR 0,81 [IC 95% 0,78-0,86])(30)(Taula 3. Metanàlisis). 

Segons els resultats del MA, la QT d’inducció no s’associà a un increment significatiu de la SG, tot i que sí que es va relacio-
nar amb una reducció de la incidència de metàstasis com a primera localització de recidiva. És important, però, destacar 
l’heterogenicitat dels esquemes d’inducció emprats en els diversos AC inclosos en el MA, alguns d’ells de controvertida 
eficàcia. 

Malgrat aquests resultats, tenint en compte el mal control de la malaltia a distància obtingut amb els tractaments LR, 
es va continuar explorant el paper de nous esquemes de QT d’inducció prèvia a l’abordatge LR, d’acord a una sèrie de 
principis teòrics que donaven suport a la seva utilització: la QT d’inducció pot tenir la capacitat d’erradicar les micrometàs-
tasis, la seva administració permet l’alliberació del tractament sobre un teixit amb vascularització intacta, alhora que té la 
capacitat de predir la resposta a les teràpies posteriors, permetent seleccionar el tractament seqüencial més idoni i evitar 
toxicitats innecessàries en els pacients no responedors.  

A partir de l’anàlisi de subgrups del MA MACH-NC, en el que s’apuntava que la combinació PF era la que s’associava a un 
benefici en supervivència superior, diversos AC fase II van explorar l’eficàcia i la seguretat d’aquest règim associat a un 
taxà com a QT d’inducció, registrant taxes de resposta al voltant del 90%, de les quals un 50% eren completes (63,67,68).

Posteriorment, i de manera anàloga a la malaltia localment avançada resecable, diversos AC fase III han demostrat la 
superioritat de la combinació d’un taxà associat a PF respecte PF sol, com a QT d’inducció en el CECC localment avançat 
irresecable (44,69). 

En el primer d’ells (TAX 323), 358 pacients afectes de CECC localment avançat irresecable van ser aleatoritzats a rebre 4 
cicles de TPF seguits de tractament LR amb RDT seqüencial, o 4 cicles de PF seguits de RDT (69)(Taula 8). Després d’una 

mediana de seguiment de 32,5 mesos, la SLP va ser d’11 mesos en el grup de TPF, respecte 8,2 mesos en la branca PF (HR 
0,72 [IC 95% 0,57-0,91]), i la SG mediana va ser de 18,2 mesos en el grup TPF respecte 14,2 en el grup control (Taula 8). 
La incidència de leucopènia i neutropènia va ser superior en els pacients tractats amb TPF, tot i que amb una adequada 
profilaxi antibiòtica va evitar que això es traduís en una major incidència d’infeccions. Per altra banda, es va registrar una 
menor incidència de trombocitopènia, mucositis, emesi i retards en el compliment terapèutic amb el triplet que amb PF. 

El segon fase III (TAX 324) que va explorar l’eficàcia i la seguretat de la inducció amb TPF en CECC localment avançat va 
incloure 501 pacients irresecables (35%), amb poques possibilitats de curació quirúrgica (31%) o candidats a preservació 
d’òrgan (34%), aleatoritzats a rebre 3 cicles de QT d’inducció amb TPF o PF, seguit de QTRDT concomitant (44). En aquest 
cas, la SG mediana en el conjunt de pacients també va ser superior en el grup tractat amb TPF (71 mesos respecte 30 
mesos en el grup control), així com el control LR (70% vs 62%)(p=0,002), sense registrar-se però diferències en la taxa de 
metàstasis a distància (Taula 6. Tractament seqüencial de la malaltia localment avançada resecable amb QT d’inducció 
seguida de tractament locorregional amb RDT o QTRDT). En el grup específic dels pacients irresecables, la SG mediana 
va ser de 40 mesos en el grup tractat amb taxà, respecte els 21 mesos del grup PF (HR 0,68 [IC 95% 0,45-],01). De manera 
similar a l’observat en el TAX 323, els retards en el tractament planificat van ser inferiors en la branca TPF.

L’any 2005, Hitt et al van publicar els resultats d’una altre fase III amb 382 pacients amb CECC localment avançat, aleato-
ritzats a rebre 3 cicles d’inducció amb PPF  respecte PF, seguit de QTRDT seqüencial amb cisplatí en aquells pacients que 
haguessin assolit una resposta completa o superior al 80% en el tumor primari (43)(Taula 6. Tractament seqüencial de la 
malaltia localment avançada resecable amb QT d’inducció seguida de tractament locorregional amb RDT o QTRDT). La 
taxa de RC va ser superior amb l’esquema d’inducció amb taxà que amb l’esquema PF (33% vs 14%, p<0,001), amb res-
postes globals del 80% vs 68% (43). I tot i que en el global dels pacients inclosos no es van observar diferències significa-
tives en SG, en el subgrup de pacients amb malaltia irresecable sí que es va assolir una SG significativament superior en el 
grup de pacients tractats amb PPF respecte la branca control (36 mesos vs 26, p=0,04). En relació a la toxicitat, no es van 
observar diferències en la incidència de neutropènia grau 3-4, mentre que la incidència de mucositis va ser superior en el 
grup PF.

2.2.3. QT d’inducció seguida de tractament locoregional amb quimioradioteràpia

Els estudis amb QT d’inducció amb TPF seguit de RDT, tal com s’ha comentat, mostren que TPF és un règim molt actiu 
que redueix tant la incidència de metàstasis com de recidiva LR, tot i que el control LR de la malaltia segueix sent el 
principal problema dels pacients amb CECC i, per aquest motiu, és necessari valorar l’administració de tractament LR 
post-inducció.  Com també s’ha comentat, la resposta després de la QT d’inducció pot emprar-se per ajustar la intensitat 
del següent tractament, per tal d’oferir l’abordatge LR més efectiu i menys tòxic possible. I és que a partir de l’exposat 
fins aquest punt, és comprensible pensar que el tractament seqüencial amb QT d’inducció seguit de tractament LR amb 
QTRDT és una combinació atractiva per al maneig dels pacients amb CECC localment avançat irresecable.

Són diversos els AC fase II-III que han avaluat l’eficàcia i la seguretat dels tractaments seqüencials en el CECC irresecable 
(Taula 8). El Grupo Español de TTCC va dissenyar un AC fase III aleatoritzat amb 439 pacients amb malaltia irresecable, 
en el que es va comparar una branca de tractament amb QT d’inducció (TPF o PF per 3 cicles) seguida de QTRDT amb 
cisplatí, respecte una branca control amb QTRDT amb cisplatí exclusivament (70). Es va observar una mediana de temps a 
la progressió superior en la branca de QT d’inducció seguida de QTRDT (12,5 mesos), respecte el grup tractat amb QTRDT 
sola (4,9 mesos)(p=0,02), demostrant-se a més que el tractament seqüencial augmentava les taxes de control LR (60,9% 
vs 44,5%)(Taula 8). Un aspecte important a destacar és que la QT d’inducció no va comprometre la posterior administració 
de QTRDT, tot i augmentar-ne la toxicitat global.

En aquest sentit, en diversos àmbits es va anar transmetent una preocupació important per la toxicitat de l’administració 
de QTRDT amb cisplatí després d’una QT d’inducció en la que ja s’han administrat 3 cicles de cisplatí. La comunitat 
científica va semblar prendre consciència de la possibilitat d’haver infravalorat la incidència i la gravetat de la toxicitat 
crònica derivada dels tractaments de QTRDT, la qual podria arribar a considerar-se la responsable de fins un 6% de les 
morts, i d’un important deteriorament de la qualitat de vida d’aquests pacients (61,71,72,73). Per aquest motiu, en grans 
AC amb TPF com el TAX 323 només es va administrar RDT com a tractament seqüencial, o com el TAX 324 en el qual, amb 
la intenció de reduir la toxicitat del tractament seqüencial, es va utilitzar un règim de QTRDT basat en carboplatí setmanal, 
enlloc de cisplatí (44,69)(Taula 6. Tractament seqüencial de la malaltia localment avançada resecable amb QT d’inducció 
seguida de tractament locorregional amb RDT o QTRDT, Taula 8). Malgrat tot, la QTRDT amb carboplatí no es considera un 
esquema d’eficàcia ben establerta, i és l’administració de cisplatí a dosis de 100mg/m2 els dies 1, 22 i 43 concomitant amb 
la RDT la que ha demostrat associar-se a una major eficàcia, encara que a expenses d’una major toxicitat.
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Un aspecte destacable és la incorporació dels agents biològics en el tractament seqüencial. Tal com ja s’ha apuntat, a 
partir dels resultats del fase III publicat per Bonner et al amb cetuximab+RDT (35,36), dels observats en l’AC TREMPLIN en 
població resecable (46),  i a través de comparacions indirectes, es podria afirmar que cetuximab+RDT és millor tolerat que 
els esquemes de QTRDT (aspecte que permetria mantenir els intervals de tractament incrementant les possibilitats d’èxit), 
alhora que presenta un grau d’eficàcia comparable al reportat per a l’associació de QTRDT en una població similar de 
pacients. Malgrat tot, caldrà esperar els resultats dels AC que estan comparant directament les 2 aproximacions terapèuti-
ques (QT d’inducció seguida de cetuximab+RDT o de QTRDT) en població irresecable, per tal de confirmar la superioritat 
o l’equivalència d’un o altre règim de concomitància.

A falta, doncs, d’estudis comparatius en població irresecable del tractament seqüencial amb QT d’inducció seguida de 
cetuximab+RDT o QTRDT, la selecció del tractament haurà de dependre de les toxicitats que presenti el pacient després 
de la QT d’inducció i la previsió de tolerància a la QTRDT seqüencial basada en cisplatí. Així, pacients amb insuficiència 
renal (IR), ototoxicitat o PS>1 es considerarien candidats a RDT i cetuximab setmanal concomitant, mentre que en cas 
contrari, s’indicaria la RDT normofraccionada amb cisplatí concomitant. De la mateixa manera, en el cas de pacients amb 
comorbilitats que contraindiquen la QT (IR, hepatopatia, patologia cardíaca no compensada, ototoxicitat, etc) i/o edats 
>75 anys, l’esquema de tractament d’elecció seria la RDT concomitant amb cetuximab.

RECOMANACIÓ

En base a l’evidència exposada, en el tractament de la malaltia localment avançada irresecable es proposa el se-
güent algorisme terapèutic, comú a les 3 localitzacions:

1. Malaltia localment avançada irresecable de major volum (N3,N2c,N2b massiu, T4b):
-	si	Ps	0-1,	bona	funció	renal	i	hepàtica	:	QT	d’inducció	amb	TPF	x	3	(IA)	à	

- si resposta: RDT+cetuximab (IIB) o RDT+cisplatí (IIB) segons l’estat del pacient;
- si malaltia estable: individualitzar;
- si progressió: millor teràpia de suport.

- Si alteració de la funció hepàtica, o comorbilitat: QT d’inducció amb PPF x 3 (Consens d’experts) à 
- si resposta: RDT+cetuximab o RDT+cisplatí o RDT sola segons decisió individualitzada (Consens d’experts);
- si malaltia estable: individualitzar;
- si progressió: millor teràpia de suport.

2. Malaltia localment avançada irresecable de menor volum (T4a, T3, N1-2a): administrar QTRDT concomitant 
amb cisplatí (IA).

3. Malaltia localment avançada irresecable no candidata a QT amb platí: en tumors de volum adequat per ser 
tractat amb RDT, administrar RDT concomitant amb cetuximab (IA).

NOTA: La RDT concomitant amb cetuximab s’administrarà en fraccionament estàndard o amb alteració del fracciona-
ment (boost concomitant) segons criteri clínic. Dosi total: 69,9Gy a 70-72Gy (1,8-2Gy/fracció).

Buidament ganglionar cervical post-tractament local no quirúrgic: es recomana en cas de resposta completa 
local demostrada amb malaltia ganglionar residual (consens d’experts).

Taula 7.Estudis que avaluen la QTRDT concomitant respecte el tractament ràdic en la malaltia localment avança-
da irresecable

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia
Grup exp-
tal (n)

Grup 
control 
(n)

RAR
p
HR 
(IC 95%)

HR 
(IC 95%)

26

Adels-
tein et 
al.
J Clin 
Oncol 
2003

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós o 
indiferenciat, 
localment 
avançat E III-IV 
no metastàtic, 
prèviament 
no tractat, 
irresecable.

295

- 2 branques 
exptals: 
* QTRDT1 (RDT 
+ CDDP), 
* QTRDT2 
(RDT dividida 
en 2 temps + 
CDDP/5FU).

- Ctrl: 
70Gy,2Gy/dia. 

QTRDT1 (87) QTRDT2 (89) RDT (95) p (vs 
ctrl)

Grups ben 
equilibrats 
i molt ben 
definits.
Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe  
(59%).
Mediana 
seguiment: 
41m.

Objectiu ppal:

SG a 3a: 37%* 27% 23% *0,014

SG mediana 
(mesos): 19,1 13,8 12,6

Objectius 2is:

SLP a 3a: 51%* 41% 33% *0,01

Taxa de RC: 40,2% 49,4%* 27,4% *0,002

Toxicitat 
grau ≥3: 89%* 77%* 52% *<0,001

QTRDT1: 70Gy, 2Gy/dia + CDDP 100mg/m2 c/21 x3.
QTRDT2: CDDP 75mg/m2 d1+5FU IC 4d c/28 x3+ 30Gy amb 1r cicle de QT i 30-40Gy amb el 3r 
cicle QT. 

58

Jeremic 
et al.
J Clin 
Oncol 
2000

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
nasofaringe, 
orofringe, 
hipofaringe, 
cavitat oral o 
laringe, E III-IV, 
no metastàtic.

130

- Exptal: QTRDT 
(HFRT 77Gy/ 
70fr/ 35dies + 
CDDP diari).
- Ctrl: HFRT 
(77Gy/ 
70fr/35dies)

65 65

Grups ben 
equilibrats.
Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe  
(48%) i de 
cavitat oral 
(27%).
Mediana 
seguiment: 
79m.

Objectiu ppal:

Taxa de RC: 75,4% 47,7% 27,7% 0,002

SG a 2a/5a: 68/46% 49/25% 19/21 0,0075

Objectius 2is:

SLP a 5a: 46% 25% 21% 0,0068

SLP locore-
gional a 5a: 50% 36% 14% 0,041

SL de metàs-
tasi a 5a: 86% 57% 29% 0,0013

59

Wendt 
et al.
J Clin 
Oncol 
1998

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe 
o laringe, 
localment 
avançat E III-IV, 
irresecable.

298

- Exptal: QTRDT 
(70,2Gy/1,8Gy/
fr + CDDP/ 
5FU/ LV 5d c/ 
21 x3).
- Ctrl: RDT 
(70,2Gy/ 1,8Gy/ 
fr)

130 140

Grups ben 
equilibrats.
Predomini de 
ca orofaringe 
(56%).
Temps d’adm 
de RDT major 
en branca 
exptal.

Objectiu ppal:

SG a 3a: 49% 24% 24% <0,0003

Objectius 2is:

Taxa de CLR 
a 3a: 35% 17% 19% <0,004

Tox greu:
Tox tardana 
greu:

38%
10%

16%
6,4%

<0,001
NS

60

Calais 
et al.
J Natl 
Cancer 
Inst 
1999

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca escamós 
d’orofaringe, 
E III-IV, no 
metastàtic.

226

- Exptal: QTRDT 
(70Gy/35fr + 
CBDP/ 5FU 4d 
c/21 x3).
- Ctrl: RDT 
(70Gy/35fr)

109 113

Grups ben 
equilibrats, 
excepte lleu 
% N3 supe-
rior a branca 
exptal.
Mediana 
seguiment: 
35m.

Objectiu ppal:

SLM a 3a: 42% 20% 22% 0,04

Objectius 2is:

SG mediana 
(mesos): 29,2 15,4

SG a 3a: 51% 31% 20% 0,02

Taxa de CLR: 66% 42% 24% 0,03

Mucositis 
grau 3-4: 71% 39% 0,005
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Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia
Grup exp-
tal (n)

Grup 
control 
(n)

RAR
p
HR 
(IC 95%)

HR 
(IC 95%)

61

Denis F 
et al.
Int J 
Radiat 
Oncol 
Biol 
Phys 
2003

- Fase III, 
aleatoritzat
- Pacient: ca 
d’orofaringe 
E III-IV, no 
metàstatic, 
prèviament no 
tractat.

226 
(44 
aval 
tox)

- Exptal: QTRDT 
(70Gy/35fr + 
CBDP 4d/5FU 
IC 4d c/21d x3).

-Ctrl: RDT 
(70Gy/ 35fr).

115 111

Objectiu ppal:

SG a 5a: 22% 16% 6% 0,05

Taxa de CLR 
a 5a: 48% 25% 23% 0,002

Objectius 2is:

Tox tardana 
gr 3-4 (incid): 82% 47% 35% 0,02

Mitjana 
d’òrgans 
afectats tox 
tardana:

4 3 NS

71

Argiris A 
et al.
Clin 
Cancer 
Res 
2004

- Anàlisi 
retrospectiu, 
de 5 AC fase 
II amb QTRDT 
concomitant.
- Pacient: 
ca escamós 
localment 
avançat.

324

- QTRDT 
primària (RDT 
+FU/hidroxiu-
rea ±CDDP o 
Pacli)

SG a 5a: 46% La QTRDT és potencialment curativa però 
implica un risc de mort per causes diferents a la 
progressió.

Mediana de 
seguiment: 
5,2a.

SLP a 5a: 65%

Causes de 
mort:

45% per progressió, 15% per complicacions agudes o tardanes 
relacionades amb el ttx, 9% per tumors primaris 2is.

74

Denis 
et al.
J Clin 
Oncol 
2004

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca escamós 
invasiu 
d’orofaringe, 
E III-IV, no 
metastàtic, 
prèviament no 
tractat. 

226

- Exptal: QTRDT 
(70Gy/35fr/7 
set + CBDP 
4d/5FU 4d 
c/21 x3).
- Ctrl: RDT 
(70Gy/35fr/ 
7set).

109 113

Grups ben 
equilibrats.
Mediana 
seguiment: 
5,5a.
Ús de CBDP.
No s’analitza 
funcionalitat.

Objectiu ppal:

SG mediana 
(mesos): 20 13

SG a 5a: 22,4% 15,8% 6,6% 0,05

Objectius 2is:

SLM a 5a: 26,6% 14,6% 12% 0,01

Taxa de CLR 
a 5a: 47,6% 24,7% 22,9% 0,002

Tox tardana 
grau 3-4: 56% 30% 0,12

75

Jeremic 
et al.
J Clin 
Oncol 
2004

- Anàlisi 
retrospectiu 
combinat de 
2 AC fase III, 
aleatoritzats.
- Pacient: ca 
escamós, 
localment 
avançat E III-IV, 
no metastàtic, 
irresecable.

289

4 grups de 
tractament:
- CFRT (70Gy)
- CFRT+CDDP 
o CBDP
- HFRT (77Gy)
- HFRT+CDDP

CFRT1
(n=53)

CFRT-QT2
(n=106)

HFRT3
(n=65)

HFRT-
QT4
(n=65)

p

Grups ben 
equilibrats.
Predomini de 
ca orofaringe 
(37%).
Mostra 
escasa, 
seguiments 
diferents, 
població 
homogènia.

Objectiu ppal:

SG mediana 
(mesos): 16 30 23 38 <0,05 (4 vs1,3 

i 2vs1)
0,051 (4 vs 2)SG a 5a: 15% 31% 25% 46%

SL recurrèn-
cia local 5a: 27% 49% 40% 58% <0,05 (4 vs 

1,3 i 2vs 1)

SL de metàs-
tasi a 5a: 67% 84% 57% 87% <0,05 (4 vs 

1,3 i 2vs 1)

Tox tardana 
grau 3-4 (xe-
rostomia):

6% 6% 15% 22% <0,05 (4 vs 
1,2 i 3vs 2)

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia
Grup exp-
tal (n)

Grup 
control 
(n)

RAR
p
HR 
(IC 95%)

HR 
(IC 95%)

76

Merlano 
et al.
J Natl 
Cancer 
Inst 
1996

- Fase III, 
aleatoritzat. 
Actualització a 
5 anys.

- Pacient: ca 
escamós de 
faringe, laringe 
o cavitat oral, 
E III-IV, no 
metastàtic, 
irresecable.

157

- Exptal: QTRDT 
(60Gy/2Gy/d 
set 2-3, 5-6, 
8-9+CDDP/ 
5FU 5d set 1, 4, 
7 i 10).
- Ctrl: RDT 
(70Gy/ 2Gy/fr).

80 77

Predomini de 
ca orofaringe 
(34%) i cavitat 
oral (29%).
Branca ctrl 
amb resultats 
pitjors que 
en estudis 
similars.

Objectiu ppal:

SG a 5a: 24% 10% 14% 0,01
RR 0,59 
[0,41-
0,85]

Objectius 2is:

SLP a 5a: 21% 9% 12% 0,008

Taxa de RC: 43% 22% 21% 0,037

SL recaiguda 
LR a 5a: 64% 32% 32% 0,038

Mucositis 
grau III-IV: 19% 18%

77

Olmi 
et al.
Int J 
Radiat 
Oncol 
Biol 
Phys 
2003
ORO 
93-01

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
epidermoide 
d’orofaringe, 
E III-IV, no 
metastàtic, 
irresecable.

192

- Exptal: 2 
branques:
* Split-HART 
(64-67,2Gy/2fr/
dia + split de 
2 set)
* QTRDT 
(CFRT+ CBDP/ 
5FU 4d c/28 
x3).
- Ctrl: CFRT (66-
70Gy/ 33-35fr/ 
6,5-7 set).

S-HART1
(n=58)

CFRT-QT2
(n=60)

CFRT3 
(n=58)

p HR

Objectiu ppal:

SG a 2a: 37% 51% 40% 0,129

Objectius 2is:

SLE a 2a: 19% 37% 20% 0,196

SLM a 2a: 20% 42% 23% 0,017
0,011

1,76 [1,11-2,8](2vs 3) 
1,83 [1,15-2,91](2vs 1)

Mucositis 
grau 3-4: 40,3% 44% 14,7%

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; a: anys; m: mesos; set: setmana; d: dia; RDT: radioteràpia; fr: fracció; CFRT: 
RDT en fraccionament convencional; HART: RDT en hiperfraccionament accelerat; HFRT: RDT hiperfraccionada; QT: quimioteràpia; QTRDT: quimio-
radioteràpia; CDDP: cisplatí; CBDP: carboplatí; MMC: mitomicina-C; Pacli: paclitaxel; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; RR: risc relatiu; 
SG: supervivència global; SL: supervivència lliure; SLP: supervivència lliure de progressió; SLM: supervivència lliure de malaltia; SLE: supervivència lliure 
d’esdeveniment; RC: resposta completa; LR: locoregional; CLR: control locoregional; tox: toxicitat; incid: incidència.
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Taula 8.Estudis que avaluen el tractament de la malaltia localment avançada irresecable amb QT d’inducció

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats
Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

50

Paccag-
nella et 
al.
J Natl 
Cancer 
Inst 1994

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe 
o sinus para-
nasals, E III-IV 
no metastàtic, 
prèviament 
no tractat.

237

- Exptal: QT 
d’inducció 
(PF) prèvia 
al ttx locore-
gional.
- Ctrl: ttx 
locoregional.

118 119

Ttx loco-
regional: 
irradiació 
radical o 
cirugia+RDT 
adjuvant si 
resecable 
(34 pts del 
grup exptal 
i 32 del grup 
ctrl eren 
resecables). 

Objectiu ppal:

SG a 3a en pts 
inoperables: 24% 10% 14% 0,04

Objectius 2is:

Taxa de RC en 
pts inoperables: 44% 30% 14% 0,037

SL de metàstasi 
a 3a en pacients 
inoperables:

24% 42% -18% 0,04

SLM a 3a en 
pacients inope-
rables:

34% 26% -8% 0,06

69

Vermor-
ken et al.
N Engl J 
Med 2007
TAX 323

- Fase III, 
aleatoritzat, 
obert.
- Pacient: 
ca escamós 
localment 
avançat E III-IV 
no metastàtic, 
prèviament 
no tractat.

358

- Exptal: TPF 
c/21d x 4.
- Ctrl: PF 
c/21d x 4.
Les 2 bran-
ques, si no 
progressió: 
RDT a les 4-7 
set post-QT.

177 181

Grups ben 
equilibrats. 
Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe  
(46%) i 
hipofarin-
ge(29%).
Mediana 
seguiment: 
32,5m

Objectiu ppal:

SLP mediana 
(mesos): 11 8,2 0,007 0,72 [0,57-

0,91]

Objectius 2is:

SG mediana 
(mesos): 18,8 14,5 0,02 0,73 [0,56-

0,94]

Taxa de RG 
post-QT: 68% 54% 14% 0,006

Resecabilitat 
post-ttx:

16 
pts 7 pts 0,05

70

Hitt et al.
J Clin 
Oncol 
2009

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca cap i coll 
localment 
avançat, 
irresecable.

439

- Exptal: QT 
inducció (PF 
o TPF x3) à 
QTRDT (70Gy 
CFRT+CDDP 
c/21 x3).
- Ctrl: QTRDT 
(70Gy 
CFRT+CDDP 
c/21 x3).

311 128 Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe 
i cavitat oral 
(63%).
Grup TPF: 
n=155.
Grup PF: 
n=156.

Objectiu ppal:

TTF (mediana, 
mesos): 12,5 4,9 <0,001 0,57 [0,44-

0,74]

Objectius 2is:

Taxa de CLR: 60,9% 44,5% 16,4% 0,003 OR 0,52 
[0,3-0,81]

Tox grau 3-4: 83% 69%

78

Paccag-
nella A 
et al.
J Clin 
Oncol 
2006

- Fase II, aleato-
ritzat.
- Pacient: ca 
escamós E III-IV, 
no metàstatic, 
irresecable.

42

- Exptal: QT 
d’inducció 
amb TPF à 
QTRDT 
-Ctrl: QTRDT 

42 42
Grups ben 
equilibrats.
Pocs pa-
cients, dades 
preliminars.

Objectiu ppal:

Taxa de RC radio-
lògica: 64% 20%

QTRDT: 66-70Gy + CDDP 4d/5FU IC 4d les set 1i 6 de RDT.

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; a: anys; m: mesos; set: setmana; d: dia; pts: pacients; ttx: tractament; RDT: 
radioteràpia; CFRT: RDT en fraccionament convencional; QT: quimioteràpia; QTRDT: quimioradioteràpia; TPF: docetaxel/cisplatí/5-FU; PF: cisplatí/5-FU; 
CDDP: cisplatí; CBDP: carboplatí; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; SG: supervivència global; SL: supervivència lliure; SLP: supervivència 
lliure de progressió; SLM: supervivència lliure de malaltia; TTF: temps fins a la fallada del tractament; RG: resposta global; RC: resposta completa; CLR: 
control locoregional; tox: toxicitat.

 3. MALALTIA RECURRENT O METASTÀTICA NO RESCATABLE

Un 10% dels pacients amb neoplàsies de cap i coll es diagnostiquen amb malaltia metastàsica. A més, gairebé un 50% 
dels pacients tractats per malaltia locorregional desenvoluparan recurrències. D’aquests, solament entre el 15-30% seran 
tributaris d’un tractament de rescat amb intenció radical (79). 

Donat, però, que el tractament sistèmic en malaltia recidivant té intenció pal.liativa, quan un pacient presenta una recidi-
va local o ganglionar o ambdues, la primera opció terapèutica serà la repesca quirúrgica en aquells casos en què, després 
de valoració per part del Comitè Multidisciplinar, es consideri possible. Així mateix, en recidives locals i de volum petit pot 
valorar-se l’administració de re-irradiació, sempre prèvia discussió en Comitè. 

Tot i així, en aquells casos en què el rescat quirúrgic o la re-irradiació no són possibles, o en pacients amb malaltia metas-
tàsica d’inici, el tractament indicat serà la QT, sempre que l’estat general (índex de Karnofsky >50% o PS 0-2) i la situació 
global del pacient ho permetin. La supervivència mediana d’aquests pacients en tractament sistèmic pal.liatiu amb QT se 
situa entre els 6-9 mesos (80).

Els fàrmacs que han demostrat activitat en el tractament dels tumors metastàtics de cap i coll són el metrotexat, el platí 
(cisplatí i carboplatí), el 5-fluorouracil (FU), i els taxans (paclitaxel i docetaxel), els quals s’han associat a índexs de resposta 
en monoteràpia que han oscil.lat entre el 15 i el 45% (80). 

En primera línia de tractament sistèmic pal.liatiu en la malaltia metastàtica, l’esquema clàssicament utilitzat ha estat la 
combinació de cisplatí + 5-FU (PF) en infusió continua de 4 o 5 dies. Aquest règim de QT s’associava a respostes del 27-
32% en malaltia recurrent o avançada, amb medianes de supervivència de 5,5 a 8,7 mesos (81,82,83,84). Diversos AC fase 
III van avaluar la superioritat d’aquesta combinació de PF respecte la monoteràpia amb cisplatí, 5-FU o metotrexat, sense 
assolir l’objectiu primari dels mateixos, que era demostrar la superioritat de la combinació en SG (81,82,83,84). Tot i així, en 
termes de resposta tumoral, PF sí que va associar-se a millors resultats que el tractament amb monoteràpia.

La combinació cisplatí + paclitaxel també va ser comparada a PF en un AC fase III, en primera línia de tractament en 
pacients amb neoplàsies de cap i coll recurrents o metastàtics (85). En aquest AC no es van observar diferències significa-
tives entre els dos règims de QT, tant en termes de resposta objectiva (27% amb PF vs 26% amb la combinació amb taxà) 
com en SG (mediana de 8,7 mesos en el grup de PF vs 8,1 mesos amb cisplatí+paclitaxel). 

En la línia d’avaluar l’impacte d’afegir els taxans en els esquemes de QT pal.liativa, també es va avaluar l’eficàcia i la 
seguretat de la combinació de carboplatí+paclitaxel en esquemes setmanals o trisetmanals, tot i que aquesta estratègia 
terapèutica no va ser comparada amb PF, tractament clàssicament considerat estàndard en el carcinoma de cap i coll 
recurrent o metastàtic (86,87). 

L’aparició de cetuximab, de manera paral.lela al que va suposar en el tractament de la malaltia localment avançada, també 
va implicar un canvi en el tractament considerat estàndard en la malaltia recurrent o metastàtica. En aquest cas, va ser la 
publicació dels resultats de l’AC EXTREME, el que va desplaçar l’esquema clàssic de PF a favor del règim de PF associat a 
cetuximab setmanal, el qual va passar a ser el tractament quimioteràpic d’elecció en aquest context clínic.

L’EXTREME, AC fase III publicat per Vermorken et al el 2008, va comparar l’eficàcia i la seguretat de PF respecte PF associat 
a cetuximab setmanal (un cop finalitzats els 6 cicles de QT amb cetuximab concomitant, seguir amb l’anticòs monoclonal 
en monoteràpia fins a progressió o toxicitat), en 442 pacients amb carcinoma escamós recurrent o metastàtic prèviament 
no tractats (88)(Taula 9). Després d’una mediana de seguiment de 19,1 mesos, la branca de PF+cetuximab va resultar ser 
significativament superior a la branca control, en termes de SG (mediana de 10,1 mesos vs 7,4 amb PF), SLP (5,6 mesos 
vs 3,3 amb PF), i taxa de resposta (increment des del 20% amb PF al 36% amb PF + cetuximab), amb bona tolerància (88)
(Taula 9). En aquest AC es permetia utilitzar carboplatí enlloc de cisplatí segons l’elecció de cada centre, de tal manera 
que més del 30% de pacients inclosos en cada branca van rebre carboplatí en substitució de cisplatí, mantenint-se el 
benefici de la combinació amb cetuximab.  

En el cas de tractaments de primera línia en pacients no candidats a rebre platí o 5-FU (per contraindicació, o per refracta-
rietat en el cas de pacients que hagin rebut tractament amb platí en fase de malaltia locorregional sense benefici demos-
trat), la millor alternativa terapèutica a l’esquema PF+cetuximab és un esquema de quimioteràpia basat en la combinació 
de paclitaxel i cetuximab, quan el PS del pacient ho permet. Aquest esquema ha estat avaluat en un AC fase II del Grupo 
Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello, en el que s’han inclòs 46 pacients amb tumors de cap i coll no 
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tractats prèviament per a la malaltia recurrent o metastàtica, i en el que s’ha reportat una taxa de resposta global del 71% 
i de control de la malaltia del 88% (incloent l’estabilització de la malaltia)(89)(Taula 9).

Per altra banda, les opcions terapèutiques disponibles per al tractament de segona línia de la malaltia recurrent o metas-
tàtica també contemplen l’ús de taxans (paclitaxel o docetaxel), i cetuximab, en aquest cas, en monoteràpia.

Es tracta d’aproximacions terapèutiques que han demostrat ser eficaces i segures en diversos AC fase II. Cetuximab s’ha 
associat a taxes de resposta global del 13% i de control de la malaltia del 46%, amb una mediana de temps lliure de 
progressió de 70 dies, en pacients pre-tractats amb QT (90); mentre que en una població similar de pacients amb malaltia 
recurrent o metastàtica resistent a platí, l’administració de paclitaxel setmanal en monoteràpia es va associar a una taxa 
de resposta del 26%, amb una mediana de temps a la progressió en els pacients responedors de 6,2 mesos (91)(Taula 9).

Altres opciones terapèutiques avaluades en el context del càncer de cap i coll recurrent o metastàtic, però menys em-
prades en la pràctica clínica habitual, són el metotrexat, fàrmac clàssicament utilitzat en el carcinoma de cap i coll, i el 
docetaxel, ambdós administrats setmanalment en monoteràpia, i que podrien ser una opció terapèutica de tercera línia 
en aquells pacients que encara mantenen bon estat general (80,92). Aquests 2 tractaments van ser comparats en un AC 
fase II aleatoritzat, amb 57 pacients amb malaltia recurrent prèviament no tractada, en el que docetaxel va associar-se a 
taxes de resposta superiors a metotrexat (27% vs 15%), tot i que els resultats en SG i SLP van ser similars entre branques 
(92)(Taula 9). 

RECOMANACIÓ

A partir de l’evidència revisada en aquest apartat, en el tractament de la malaltia recurrent o metastàtica no rescatable 
es recomana el següent algorisme terapèutic:

1a línia: 
-		pacients	que	no	han	rebut	platí	com	a	tractament	primari	o	que	n’han	rebut	però	ILM	>6	mesos:	platí + 5-FU 
+ cetuximab	(IA)(CDDP	o	CBDP	segons	característiques	del	pacient)	x	6	cicles.	A	partir	del	6è,	seguir	amb	cetu-
ximab	en	monoteràpia	fins	a	progressió.
-		en	cas	de	contraindicació	a	platí	(CDDP	o	CBDP)	o	5FU,	ILM<6	mesos	post-tractament	primari	amb	platí	o	Ps	
>1:	paclitaxel+cetuximab	(IIB)(Ús	en	condicions	diferents	de	les	autoritzades	per	les	agències	reguladores	o	
fora	fitxa	tècnica	-sol.licitud	via	protocol	assistencial).

2a línia: 
-	pacient	tractat	amb	cetuximab	en	1a	línia:	

- Si PS 0-1 i ILM >6 mesos: paclitaxel setmanal (IIB).
- Si PS>1: millor teràpia de suport.

-	pacient	tractat	amb	cetuximab	i	paclitaxel	en	1a	línia:	millor	teràpia	de	suport.
-	pacient	no	tractat	amb	cetuximab	en	1a	línia:	cetuximab monoteràpia	(IIB)	)(Ús	en	condicions	diferents	de	
les	autoritzades	per	les	agències	reguladores	o	fora	fitxa	tècnica	-sol.licitud	via	protocol	assistencial).

NOTA: En casos seleccionats amb poc volum de malaltia, determinar en Comitè Multidisciplinar la idoneïtat de re-
irradiació, sempre associada a QT sistèmica amb cetuximab. 

Taula 9. Tractament de la malaltia recurrent o metastàtica

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats

ValidesaPàrametres 
eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
control 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

88

Ver-
morken 
et al.
N Engl J 
Med 2008
EXTREME

- Fase III, 
aleatoritzat, 
obert.
- Pacient: 
ca escamós 
recurrent o 
metastàtic, 
prèviament 
no tractat.

442

- Exptal: PF 
(platí d1/5FU 
IC 4d c/21 
màx x6) 
+cetu set.
- Ctrl: PF (pla-
tí d1/5FU IC 
4d c/21màx 
6)

222 220

Grups ben 
equilibrats.
Predomi-
ni de ca 
d’orofaringe 
(34%) i larin-
ge(25%).
Mediana 
seguiment: 
19,1m exp-
tal/ 18,2m 
ctrl.

Objectiu ppal:

SG mediana (m): 10,1 7,4 0,04 0,80 [0,64-
0,99]

Objectius 2is:

SLP mediana (m): 5,6 3,3 <0,001 0,54 [0,43-
0,67]

Taxa de RG: 36% 20% 16% <0,001
OR 
2,33[1,50-
3,60]

Taxa ctrl de la 
malaltia: 81% 60% 21%

OR 
2,88[1,87-
4,44]

Toxicitat grau 3-4: 82% 76% 6% NS

89

Hitt et al. 
J Clin 
Oncol
2007
ERBITAX 

- Fase II, no 
controlat.
- Pacient: 
ca escamós 
recurrent o 
metastàtic, 
prèviament 
no tractat.

46
- Paclitaxel 
+ cetu 
setmanal.

Objectius:
Mediana 
KPS: 80%. 
Edat media-
na: 60a.
*Ctrl de la 
malaltia: 
RC+RP+SD.

Taxa de RG: 71% (20% RC + 51% RP)

Taxa ctrl de la 
malaltia*: 88%

Toxicitat grau 3-4:
-acne:
- neutropènia:

18%
16% (1 cas de 
NF)

90

Ver-
morken 
et al.
J Clin 
Oncol 
2007

- Fase II, no 
controlat.
- Pacient: ca 
escamós E 
III-IV recurrent 
o metastàtic, 
en progressió 
a platí.

103

- Fase mono-
teràpia: cetu 
setmanal ≥6 
set.
- Fase com-
binació: en 
pacients que 
progressió 
a 1a fase, ttx 
rescat amb 
cetu+platí.

Objectiu ppal (de la fase monoteràpia):

*Ctrl de la 
malaltia: 
RC+RP+SD.

Taxa de RG amb 
cetu: 13% 15 infusions de cetu de 

mediana.

Objectius 2is (de les fases monoteràpia i combinació):

Taxa ctrl de la 
malaltia*: 46% En la fase monoteràpia. 

Temps a la pro-
gressió (mediana, 
d):

70 En la fase monoteràpia.

50 En la fase combinació.

SG mediana (d): 178

91

Grau et al.
Acta Oto-
laryngol 
2009

- Fase II, no 
controlat.
- Pacient: 
ca escamós 
recurrent o 
metastàtic, en 
progressió a 
platí.

60

- Paclitaxel 
setmanal x 
6 (o fins a 
progressió 
si respsota o 
estabilitza-
ció)

Objectius:

Taxa de RP: 43,3%

Taxa de SD: 15%

Temps a la pro-
gressió (mediana, 
m):

6,2

SG mediana (m): 8,5

92

Guardiola 
et al.
Eur J 
Cancer 
2004

- Fase II, 
aleatoritzat, 
obert.
- Pacient: 
ca escamós 
recurrent o 
metastàtic, 
prèviament 
no tractat.

57

- Exptal: 
docetaxel 
setmanal.
- Ctrl: 
metotrexat 
setmanal.

37 20

Objectiu ppal:

Taxa de resposta: 27% 15% 12%

Objectius 2is:

SG mediana (m): 3,7 3,9 0,2

SLP (mediana, m): 1,97 1,5 0,47 0,45

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; m: mesos; set: setmana;  d: dia; ttx: tractament; 
IC: infusió contínua;cetu: cetuximab; 5FU: 5-fluorouracil; PF: cisplatí+5-fluorouracil; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; SG: supervivència 
global; SLP: supervivència lliure de progressió; RG: resposta global; RC: resposta completa; RP: resposta parcial; SD: malaltia estable; NF: neutropènia 
febril.
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4. RADIOTERÀPIA EN EL CÀNCER DE CAP I COLL 

4.1. ALTERACIÓ DEL FRACCIONAMENT

Un dels objectius principals del tractament amb RDT és augmentar el control locorregional de la malaltia. Malgrat tot, 
alguns tumors desenvolupen resistència a aquest tractament. Una de les causes que s‘han relacionat amb la radioresis-
tència tumoral és la proliferació accelerada de les cèl.lules clonogèniques tumorals. Amb l’objectiu de controlar aquesta 
proliferació, s’ha avaluat l‘efecte de disminuir el temps total de tractament, a través de l‘administració de més dosi per 
sessió o mitjançant la realització de més sessions per dia. 

En aquest sentit, han estat diversos els esquemes de tractament amb RDT que s‘han avaluat en els últims anys, ja sigui 
augmentant la dosi administrada per sessió (16), administrant més dosi/dia en 2 o més fraccions (93,94,95,96), o bé 
administrant la dosi estàndard però tractant més dies durant la setmana (97)(Taula 10). En relació a la toxicitat d‘aquestes 
aproximacions, l’augment de dosi por dia es relaciona amb un augment de la toxicitat aguda i de la toxicitat crònica, tot 
i que existeixen estudis a llarg termini que demostren que la toxicitat crònica s’iguala entre règims a mesura que passa el 
temps (98).

Pel que fa al tractament dels pacients amb RDT amb alteració de fraccionament associada a QT, no existeixen gaires 
estudis, ja que els resultats d‘alguns d‘ells van mostrar un augment de la toxicitat sense demostrar benefici en termes de 
supervivència (96).

L’AC publicat per Bonner et al el 2006 ja comentat, semblava suggerir que l’adició de cetuximab beneficiava més als 
pacients tractats amb RDT  amb alteració de fraccionament que als pacients tractats amb RDT normofraccionada (35,36)
(Taula 5. Estudis que avaluen el tractament de la malaltia localment avançada resecable amb QTRDT concomitant radi-
cal5). Tot i així, aquesta observació no era un objectiu pre-determinat de l’estudi i cal tenir en compte que el grup tractat 
amb RDT normofraccionada va ser molt menor al tractat amb fraccionament alterat.

Així mateix, malgrat que la toxicitat reportada inicialment va ser similar en les dues branques de tractament (RDT i 
RDT+cetuximab), han anat apareixent publicacions que demostren una major incidència de mucositis amb el tractament 
concomitant (99).

A continuació es revisa l‘evidència disponible relativa a aquestes 3 aproximacions teapèutiques en les neoplàsies de cap i 
coll.

4.1.1. RDT sola:

Karen Fu va publicar l’any 2000 un AC aleatoritzat amb 1073 pacients en els que es van comparar 3 branques de tracta-
ment radioteràpic amb diferents alteracions de fraccionament (AF) (hiperfraccionat pur, AF amb parada de dues setma-
nes als 38,2 Gy, AF amb sobreimpressió concomitant), respecte una branca control de tractament estàndard (35 sessions, 
2Gy/sessió, 70Gy totals)(95)(Taula 10). El 68,3% dels pacients inclosos eren estadis IV, amb una distribució similar en totes 
les branques, mentre que la localització predominant en tots els grups de tractament va ser l‘orofaringe (59-62% segons 
la branca). 

El control locorregional a 2 anys va ser superior amb l’hiperfraccionament i l‘esquema de boost concomitant que amb 
l‘esquema estàndard i d‘AF amb parada (split course). I en termes de supervivència, aquests dos esquemes de tractament 
van mostrar una tendència, tot i que no significativa, a millor SG a 2 anys respecte la branca de fraccionament estàndard i 
de split course (54,5% i 50,9% vs 46,1% i 46,2%, respectivament)(95)(Taula 10).

Pel que fa a la seguretat dels règims terapèutics avaluats, la toxicitat aguda va ser significativament superior en tots els es-
quemes d‘AF respecte del tractament estàndard (incidència de toxicitat aguda grau ≥3 entre 50,4-58,8% amb AF, respecte 
el 35% amb el tractament estàndard), mentre que, en canvi, no es va observar diferència en la toxicitat crònica als 2 anys, 
entre els 4 esquemes (95).

Així, com a conclusió derivada d’aquest AC es podria dir que l’AF, ja sigui en boost concomitant o en hiperfraccionament, 
pot ser una opció terapèutica segura, l’objectiu de la qual és millorar el control local en els pacients amb neoplàsia de cap 
o coll localment avançada.

Per altra banda, el 2006, Yamazaki et al van publicar un AC amb 180 pacients diagnosticats de neoplàsia de glotis T1N0, 
aleatoritzats a rebre tractament amb RDT exclusiva amb AF (56,25Gy a 2,25Gy/sessió si el tumor era T1a, o 63Gy si T1b), 
o amb 60-66Gy en fraccionament estàndard segons el volum tumoral (16)(Taula 2.Estudis que avaluen el tractament de 
la malaltia localitzada). En aquest cas, el control local als 5 anys va ser significativament superior en la branca d‘augment 
de dosi/fr (92% amb 2,25Gy/fr respecte 77% amb el tractament estàndard a 2Gy/fr), sense que això es relacionés amb un 
augment de toxicitat, tant aguda com crònica. Els autors assenyalen la importància, no solament de l’augment de la dosi 
biològicament equivalent per sessió, sinó també de la reducció del temps total de tractament que això comporta. 

En relació a l’AC publicat per Oveergard et al el 2003, l’objectiu del qual era determinar l‘eficàcia i la seguretat d‘administrar 
dosis de RDT estàndard però durant més dies a la setmana (66-68Gy en 33-34 fraccions, 6 fraccions/setmana, respecte la 
mateixa dosi en 5 fraccions/setmana), es va observar que l’augment de dies de tractament/setmana millorava el control 
local (increment absolut del 10%) i la supervivència específica (increment absolut del 9%, que augmentava al 12% en 
valorar la variable de preservació de la veu)(97)(Taula 10). Malgrat tot, cal destacar que la toxicitat aguda va augmentar en 
un 20% en la branca experimental (6 sessions), tot i que sense increment en la toxicitat crònica.

Alguns d’aquests AC van ser inclosos en el MA publicat per Bourhis et al el 2006, el qual va incloure 6515 pacients de 15 
AC diferentes, i en el que es va avaluar la SG i el control local a 5 anys associats als diferents esquemes de RDT amb AF, 
respecte el tractament estàndard (100)(Taula 10). Es va observar que les dues variables eren significativament millors en 
el grup de pacients tractats amb AF (benefici absolut en SG del 3,4%, i del 8,5% en control local, a 5 anys), encara que 
l’avantatge més gran en termes de supervivència es va observar en els pacients tractats amb hiperfraccionament (incre-
ment absolut de SG a 5 anys del 8,2%, respecte l‘incremento del 2% amb AF sense disminució de dosi, i de l’1,7% amb AF 
amb reducció de dosi total, en els 3 casos en comparació amb el fraccionament estàndard). En termes de control regio-
nal, però, el benefici absolut va ser menor (1,9% amb AF respecte de l’esquema estàndard)(Taula 10). A nivell de seguretat, 
el MA de Bourhis no recull dades de toxicitat.

A partir de les dades d’aquest MA, i malgrat que els grups inclosos no són homogenis, es va demostrar que els esquemes 
de RDT amb AF aportaven un benefici significatiu en termes de control local i SG. Aquesta observació va dur als autors 
a recomanar la RDT sola amb AF en el cas de tumors N0-1, i el tractament conjunt de QTRDT en els pacients amb N més 
altes, ja que la RDT amb AF es va associar a bona resposta local, però a menor resposta a nivell de malaltia nodal (100). 

4.1.2. QT i RDT amb fraccionament alterat:

Tenint en compte la millora en el control local i la supervivència obtinguda amb l’alteració/escurçament del temps de 
tractament locoregional amb RDT, el següent pas va ser intentar millorar els resultats mitjançant la seva combinació amb 
el tractament sistèmic, el qual ja havia demostrat un benefici absolut del 8% en concomitància amb RDT en la MA publi-
cada per Pignon et al el 2000 (29)(Taula 10).

Diversos treballs publicats han avaluat diferents combinacions de RDT amb AF associada a QT en pacients amb neoplàsia 
de cap i coll. 

Staar et al va publicar el 2001 un AC fase III amb 240 pacients amb neoplàsia d’orofaringe o hipofaringe localment avança-
da, aleatoritzats a rebre RDT en FA (esquema boost concomitant) associada a QT (CBDP+5FU) o RDT en FA sola (mateix 
esquema que la branca experimental), en el que es va demostrar un benefici, encara que no significatiu, en termes de 
supervivència amb el tractament de QT+RDT accelerada (96)(Taula 10). Pel que fa al control locoregional, la taxa a 2 anys 
va ser del 51% per al tractament combinat, respecte del 45% en la branca de RDT sola (96).

Analitzant els subgrups de pacients per localització del tumor, es va observar que els pacients que més es beneficiaven 
del tractament combinat eren aquells amb carcinoma d’orofaringe  (SG a 1 any del 68% vs 57% en els pacients tractats 
amb RDT en AF sola), mentre que en el subgrup d’hipofaringe no es va observar cap millora significativa de la supervivèn-
cia amb l‘addició de QT al tractament locoregional (96). 

En relació a la toxicitat, la incidència de mucositis aguda G3-4 va ser del 68% amb el tractament combinat respecte el 52% 
amb RDT sola (p=0,01), mentre que, en aquest cas, també es van observar diferències significatives entre grups en relació 
a la toxicitat crònica: un 51% dels supervivents pertanyents al grup de tractament combinat van presentar problemes de 
disfàgia a llarg termini, respecte del 25% dels supervivents tractats amb RDT sola (p=0,02)(96). 

La conclusió d’aquest AC va ser que el benefici de l‘addició de QT a un esquema de RDT amb AF és escàs, comparat amb 
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la seva addició a un esquema de RDT estàndard, tot i que la millora sí que s‘observa de manera significativa en el cas dels 
pacients amb carcinoma d’orofaringe.

Un altre AC fase III que va combinar QT (mitomicina C+5FU) amb RDT en AF (fins a 70,6 Gy),  i la va comparar amb un 
esquema de RDT sola en AF (dosi total de 77,6Gy), va ser el publicat per Budach et al el 2005 (94)(Taula 10). En aquest cas, 
es va reportar una millora significativa en SLP (augment absolut del 2,7% als 5 anys) i en SG (augment absolut del 4,9% als 
5 anys) amb l’addició de QT, al mateix temps que el control local també va ser superior en el grup de QT+RDT respecte 
del grup control. Per altra banda, pel que fa a la seguretat dels tractaments avaluats, la toxicitat crònica no va presentar di-
ferències entre ambdues branques, tot i que sí que es van evidenciar diferències en toxicitat aguda, sent aquesta superior 
en la branca d’escalada de dosi (RDT sola). La conclusió d’aquest AC va ser que la QT amb RDT alterada a dosis més baixes 
(branca experimental) era superior en eficàcia i amb menys toxicitat aguda que la RDT en AF a dosis més altes (94). 

Davant de la manca d’AC prospectius aleatoritzats que comparessin l‘eficàcia i la seguretat del tractament combinat de 
QT amb RDT en AF, respecte la combinació de QT amb RDT convencional, un estudi retrospectiu publicat el 2009 per 
Wetz et al va intentar doanr resposta a aquesta comparació (101)(Taula 10). L’estudi va incloure 315 pacients amb malaltia 
localment avançada, en els que no es va demostrar millora en SG amb l’addició de mitomicina C/5FU a la RDT amb AF, 
respecte al mateix esquema de QT associat a RDT estàndard.

Finalment, Budach et al van publicar l’any 2006 una MA amb 32 AC i 10.225 pacients, en el que es van comparar, per una 
part, diversos esquemes de QT amb RDT estàndard o amb AF, respecte RDT sola i, per l’altra, es va avaluar l‘eficàcia de 
diferents esquemes de RDT sola (AF amb boost concomitant o hiperfraccionada respecte RDT estàndard)(102)(Taula 10). 

Segons els resultats de la comparació entre esquemes de QT+RDT i la RDT sola, es va observar un increment global abso-
lut en SG de 12 mesos amb l‘addició del tractament sistèmic, tot i que el benefici de l‘addició de QT als esquemes de RDT 
depenia de l‘agent citostàtic afegit: 5FU, +24 mesos; cisplatí, +16,2 mesos; mitomicina C, +4 mesos. Així mateix, destaca 
el fet que no ses van obtenir resultats d‘eficàcia millors quan la QT s‘associava a un esquema de RDT amb AF, respecte la 
seva addició a un esquema de RDT convencional. Per altra banda, en relació a les comparacions entre esquemes de RDT 
sola, la RDT hiperfraccionada sí que es va associar significativament a una millor SG que l’esquema amb fraccionament 
estàndard (+14,2 mesos), mentre que el fraccionament accelerat només va millorar en 1,1 mesos la SG, comparat amb el 
tractament estàndard (102)(Taula 10). En aquesta MA, però, no es van reportar dades sobre la toxicitat associada a cada 
opció terapèutica.

4.1.3. Alteració de fraccionament i cetuximab:

En l’AC publicat l’any 2006 per Bonner et al en el que es va avaluar el paper del cetuximab en el tractament de tumors lo-
calment avançats de cap i coll, es va demostrar que aquest nou agent afegit a la RDT (administrada en esquema d‘1fr/dia, 
en AF amb boost concomitant, o en hiperfraccionament) millorava la SG a 3 anys en un 10% (35)(Taula 5. Estudis que ava-
luen el tractament de la malaltia localment avançada resecable amb QTRDT concomitant radical). En el cas concret dels 
pacients amb tumors d‘orofaringe, el tractament amb RDT es va associar a una SG mediana de 30,3 mesos, mente que en 
els pacients tractats amb RDT més cetuximab, la SG mediana va ser de de máé de 66 mesos. Per altra banda, en analitzar 
els subgrups en funció del tipus de RDT rebuda, es va observar que aquells tractats amb RDT AF amb boost concomitant 
presentaven una SG mediana de 31 mesos, mentre que la SG dels pacients tractats amb AF amb boost concomitant més 
cetuximab va ser de més de66 mesos (HR=0,64). Pel que fa a la toxicitat reportada, aquesta va ser similar en els dos grups, 
i en la publicació no es van especificar les diferències en funció de l‘alteració del fraccionament.

En l’actualització publicada el 2010 es manté l’avantatge del tractament combinat, amb un increment absolut de la SG a 
5 anys del 9%, essent els pacients diagnosticats de carcinoma d’orofaringe, els tractats amb boost concomitant als EEUU 
i aquells amb bon índex de Karnofsky els que més es beneficien del tractament (36). Tot i així, al tractar-se d’una anàlisi 
de subgrups no definida inicialment, els autors consideren que no és possible extreure conclusions al respecte, fins a no 
disposar d’AC dissenyats específicament amb aquest objectiu. 

RECOMANACIÓ

•	 L’augment	de	dosi	i/o	l’escurçament	del	temps	total	de	tractament	amb	RDT	millora	el	control	local	i	la	super-
vivència,	a	expenses	d‘un	augment	de	la	toxicitat	aguda,	tot	i	que	sense	impacte	a	nivell	de	toxicitat	crònica.
•	 L‘alteració	de	fraccionament	és	superior	en	el	control	local	dels	tumors	de	cap	i	coll	respecte	del	fracciona-
ment	estàndard,	tot	i	que	el	benefici	és	menor	en	termes	de	supervivència.
•	 L’alteració	de	fraccionament	no	es	considera	la	tècnica	estàndard	en	els	esquemes	de	QT+RDT.	
•	Quan	el	tractament	indicat	és	la	RDT	sola,	i	d’acord	amb	l’evidència	disponible,	l’alteració	del	fraccionament	
seria	la	tècnica	d‘elecció.	Tot	i	així,	cada	servei	haurà	de	valorar	el	canvi	d‘organització	que	pot	suposar	la	utilit-
zació	d’aquest	tipus	d‘esquemes	de	tractament.
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Taula 10. Estudis que avaluen l’eficàcia i la seguretat de l’alteració del fraccionament en el càncer de cap i coll.

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats

Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
con-
trol 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

93

Bourhis 
et al.
J Clin On-
col 2006

 - Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe o 
laringe,
T3-T4 N0-N3, 
irresecable.

268

- Exptal: AFRT 
(62-64Gy/ 31-32fr/ 
2Gy/ fr/ 22-23d).
- Ctrl: RDT std 
(70Gy/ 35fr/ 2Gy/ 
fr/49d).

137 129

Més afectació 
nodal en el 
grup exptal.
Predomini de 
ca d’orofaringe  
(77%).
Mediana segui-
ment: 6a.

Objectiu ppal:

Taxa de CLR 2a: 24% <0,01

Objectius 2is:

SLM a 5a: NS

SG a 5a: NS

Tox aguda: tub 
alimentació
Toxicitat tar-
dana:

89% 41% <0,0001
NS

94

Budach V 
et al. 
J Clin On-
col 2005
Estudi ARO 
95-06

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: ca 
de cavitat oral, 
orofaringe o 
hipofaringe, 
E III-IV no 
metastàtic, 
prèviament 
no tractat, 
irresecable.

384

- Exptal: HART-QT 
(70,6Gy+ MMC/ 
5FU)
- Ctrl: HART 
(77,6Gy)

190 194

Grups ben 
equilibrats, tot 
i que més ca 
indiferenciats al 
grup HART-QT.
Mediana de 
seguiment: 5a.
Predomini de 
ca d’orofaringe  
(59,4%).

Objectiu ppal:

Taxa de CLR 
a 5a: 49,9% 37,8% 12,1% 0,001 0,48 [0,33-0,71]

CLR (mediana, 
mesos): 48 15

Objectius 2is:

SG a 5a: 28,6% 23,7% 4,9% 0,023

SG mediana 
(mesos): 23 16 0,71[0,52-0,96]

SLP a 5a: 29,3% 26,6% 2,7% 0,009

SLP mediana 
(mesos): 16 11 0,60 [0,44-0,84]

SL de metàs-
tasi a 5a: 51,9% 54,7% -2,8% 0,575

Mucositis grau 
3-4:
Eritema grau 
3-4:

65,7%
31,4%

75,7%
45,8%

0,045
0,008

95

Fu KK et al.
Int J Radiat 
Oncol Biol 
Phys 2000

- Estudi 
prospectiu, 
aleatoritzat
- Pacient: ca 
escamós, 
localment 
avançat, E II-IV, 
prèviament no 
tractat.

1073

- 3 branques 
exptals: 
-	HFRT, 
-	AFRT, 
-	AFRT + boost.

- Ctrl: fracc std.

HFRT 
(263)

AFRT 
(274)

AFRT+B 
(268)

Fr std (268) p

Grups de 
tractament ben 
equilibrats.
Predomini de 
ca d’orofaringe  
(60,5%).

L’HFRT i el 
AFRT+B són 
més eficaços 
que el fracc std.

Objectiu ppal:

Taxa de CLR 2a: 54,4%* 47,5% 54,5%* 46% *<0,05

SLM a 2a: 37,6% 33,2% 39,3% 31,7% >0,05

SG a 2a: 54,5% 46,2% 50,9% 46,1% >0,05

Tox aguda grau 
≥3: 54,5%* 50,4%* 58,8%* 35% * 

<0,001

- HFRT: 81,6Gy/68fr/7set, 2 fr/dia, 1,2 Gy/fr.
- AFRT: 67,2Gy/42fr/6set+2set descans als 38,2Gy, 2 fr/dia, 1,6Gy/fr.
- Fraccionament accelerat amb boost concomitant (AFRT+B): 
72Gy/42fr/6set, 1,8Gy/fr/d+boost 1,5Gy/fr concomitant els últims 12d.
- Fraccionament estàndard: 70Gy/35fr/7set, 2 Gy/fr/d.

Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats

Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
con-
trol 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

97

Overgaard 
J et al.
Lancet 
2003
Estudi 
DAHANCA

- Fase III, 
aleatoritzat.
-Pacient: ca 
escamós de 
laringe, faringe 
o cavitat 
oral, E I-IV no 
metastàtic, 
prèviament no 
tractat.

1476

- Exptal: RDT fracc 
convencional 6fr/
set, 66-68Gy/33-
34fr.
- Ctrl: RDT fracc 
convencional, 5fr/
set, 66-68Gy/33-
34fr

750 726

Grups ben 
equilibrats.
Predomini de 
ca de faringe 
(29,5%).
Règim de 
6 sessions, 
actualment 
estàndard a 
Dinamarca.

Objectiu ppal:

Taxa de CLR: 70% 60% 10% 0,0005 OR 0,67[0,54-
0,82]

Objectius 2is:

Preservació de 
veu (ca laringe): 80% 68% 12% 0,007

S específica de 
malaltia: 73% 66% 9% 0,01 OR 0,71[0,56-

0,88]

SG: 0,78 OR 0,98[0,80-
1,21]

Tox aguda 
(mucositis):
Tox tardana:

53% 33% <0,0001
0,19

OR 1,24[0,90-
1,72]

96

Staar S 
et al.
Int J Radiat 
Oncol Biol 
Phys 2001

- Fase III, 
aleatoritzat.
- Pacient: 
ca escamós 
d’orofaringe 
o hipofaringe, 
E III-IV no 
metastàtic, 
irresecable.

240

- Exptal: 
QTRDT (HART 
69,9Gy/38d 
+CBDP/ 5FU 5d, 
set 1i 5)
- Ctrl: HART 
(69,9Gy/38d)

113 127

El benefici 
d’afegir QT 
concomitant a 
la HART no és 
tant com amb 
la RDT amb 
fraccionament 
std.

Objectiu ppal:

S a 1a amb CL: 58% 44% 14% 0,0501

Objectius 2is:

Taxa de RC: 40% 34% 6% 0,3375

Taxa de RP: 52% 54% -2%

SG a 1a: 66% 60% 6% 0,1139

SG a 2a: 48% 39% 9%

101

Welz H 
et al.
Oncology 
2009.

- Estudi retros-
pectiu.
- Pacient: ca 
cavitat oral o 
orohipofarin-
ge, localment 
avançat, E III-IV.

315

- Exptal: HART-QT 
(RDT+MMC/5FU).
- Ctrl: CFRT-QT 
(RDT+MMC/5FU)

203 112

Objectiu ppal:

SG a 2a: 60% 59% 1% NS

SG a 4a: 42% 42% 0% NS

100

Bourhis J 
et al.
Lancet 
2006

- Metaanàlisi 
amb 15 AC 
aleatoritzats, 
amb dades 
individuals de 
pacient.
- Pacients: ca 
escamós no 
metastàtic.

6515

- Exptal: RDT 
Fr alt.

-Ctrl: RDT Fr std.

203 112

Predomini 
de tumors  
de laringe i oro-
faringe (77%). 
74% de tumors 
E III-IV.
La RDT amb fr 
alt millora la 
supervivència.

Objectiu ppal:

SG a 5a Fr alt 
vs Fr std: 39,7% 36,3% 3,4% 0,003 0,92 [0,86-0,97]

SG a 5a HFRT 
vs Fr std: 36,7% 28,5% 8,2% 0,78 [0,68-0,90]

Objectius 2is:

Taxa de CLR 
a 5a Fr alt vs 
Fr std:

52,9% 46,5% 6,4% <0,0001 0,82 [0,77-0,88]

Fraccionament alterat = HFRT, AFRT sense reducció de dosi o 
AFRT+reducció de dosi.
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Ref Estudi Disseny de 
l’estudi n Tractaments

Resultats

Validesa/
ObservacionsPàrametres 

eficàcia

Grup 
exptal 
(n)

Grup 
con-
trol 
(n)

RAR p HR 
(IC 95%)

102

Budach W 
et al.
BMC 
Cancer
2006

- Metanàlisi 
d’estudis 
aleatoritzats. 
- Pacient: ca 
escamós de 
cavitat oral, 
orofaringe, 
hipofaringe o 
laringe, local-
ment avançat, 
tractats amb 
intenció 
curativa.

2197 - Exptal: QTRDT (RDT std)
- Ctrl: RDT std

Objectiu ppal:

Benefici en SG 
segons agent 
QT afegit a RDT 
vs RDT sola: 
5FU (+24m), 
QT basada 
en CDDP 
(+16,2m), 
CBDP (+6,7m), 
MMC (4m).

Benefici en 
SG exptal 
vs ctrl:

+12 mesos [7,7-16,9] <0,001 10 AC.

1301
- Exptal: QTRDT (HFRT o 
AFRT)
- Ctrl: HFRT o AFRT 

Objectiu ppal:

Benefici en 
SG exptal 
vs ctrl:

+12 mesos [6,7-18,8] <0,001 6 AC.

502
- Exptal: QTRDT (CFRT, 
HFRT o AFRT)
- C: CFRT, HFRT,AFRT.

Objectiu ppal:

Benefici en 
SG exptal 
vs ctrl:

+7,9 mesos [0,7-19,1] <0,01 3 AC.

4702 - Exptal: AFRT
- Ctrl: RDT std.

Objectiu ppal:

Benefici en 
SG exptal 
vs ctrl:

1,1 mesos [-1,4-4,7] NS 9 AC.

1523 - Exptal: HFRT
- Ctrl: RDT std.

Objectiu ppal:

Benefici en 
SG exptal 
vs ctrl:

14,2 mesos [10,2-18,5] <0,001 4 AC.

Exptal: experimental; ctrl: control; ppal: principal; ca: carcinoma; E: estadi; AC: assaig clínic; a: anys; m: mesos; NS: no significatiu; ttx: tractament; LT: 
laringectomia total; RDT: radioteràpia; fr: fracció; Fr alt: fraccionament alterat; Fr std: fraccionament convencional; std: estàndard; CFRT: RDT en frac-
cionament convencional; HFRT: hiperfraccionament; AFRT: fraccionament accelerat; B: boost; QT: quimioteràpia; QTRDT: quimioradioteràpia; neoadj: 
neoadjuvant; CDDP: cisplatí; CBDP: carboplatí; MMC: mitomicina-C; RAR: reducció absoluta del risc; HR: hazard ratio; OR: odds ratio; S: supervivència;  
SG: supervivència global; SLM: supervivència lliure de malaltia; SLE: supervivència lliure d’esdeveniment; LR: locoregional; CLR: control locoregional.

4.2. DELIMITACIÓ DE VOLUMS DE TRACTAMENT 

La definició de volums per al tractament del càncer amb RDT està ben establert per les diverses versions del conses de 
la International Commission on Radiation Units & Managements (ICRU) Report 50. Posteriorment, el Report 62 de la ICRU 
defineix els volums en 3D i, finalment, el Report 83 contempla la RDT d’intensitat modulada (IMRT)(103).

Per a la definició de volums cal dur a terme una planificació en 3D, contemplant-ne 3 fonamentalment:

•	 GTV (gross tumor volume): volum tumoral exclusivament. Es definirà en els casos en què es planifiqui un tractament 
radical amb tumor visible en proves complementàries.

•	 CTV (clinical tumor volume): volum definit per les àrees de risc de tenir malaltia subclínica. 
No hi ha consens en quant als marges. En principi, de GTV a CTV serà d’1cm, tenint en compte que en el cas del 
cap i coll, les àrees subclíniques de malaltia no són sempre una expansió geomètrica, sino que les estructures òssies 
suposen una barrera en l’expansió del tumor, alhora que la progressió es pot donar en d’altres estructures adjacents. En 
aquest sentit, altres autors recomanen 2cm d’expansió, truncada per os i aire (104).

•	 PTV (planning tumor volume): volum de tractament, incloent marges d’incertesa. Depèn dels errors de posició de cada 
accelerador, però s’accepta de 0,5cm en expansió geomètrica (104).

Definició d’àrees ganglionars

La complexa anatomia de l’àrea de cap i coll implica una disseminació ganglionar que dificulta la selecció d’àrees gan-
glionars a tractar amb intenció profilàctica, per la qual cosa és important conèixer el drenatge ganglionar i l’anatomia 
d’aquesta àrea. En aquest sentit, per tal d’ampliar els coneixements sobre les àrees ganglionars i els subllocs de l’àrea de 
cap i coll, i els seus diferents drenatges, destaca la revisió anatòmica publicada el 2007 per Lengelé et al (105). 

Durant anys, diversos autors han intentat definir la limitació del tractament i les àrees ganglionars candidates a irradiació 
profilàctica. 

L’any 1991, Robbins va fer una proposta de dissecció d’àrees ganglionars basant-se en la predictibilitat de l’extensió 
ganglionar dels tumors de cap i coll, i en la definició de 6 àrees ganglionars limitades per estructures musculars, vasculars 
i nervioses (106). Posteriorment, el mateix autor va redefinir els límits en base a marcadors radiològics, de manera que 
poguessin ser interpretats en TAC (107, 108).

Pel que fa a documents de consens publicats en aquest àmbit, l’any 2003, les principals societats científiques d’Oncologia 
Radioteràpica d’Europa i d’Amèrica van consensuar unes recomanacions relatives a la delimitació de volums d’àrees 
ganglionars en pacients afectes de carcinoma de cap i coll N0 tractats de manera radical (109,110). S’hi van determinar 
les estructures o subllocs responsables del drenatge a les diferents àrees ganglionars, sent aquestes estructures les que 
calia incloure en els CTV profilàctics. L’objectiu del grup i d’aquest document de consens va ser minimitzar els errors en el 
disseny de volums ganglionars i disminuir les diferències en la interpretació de les guies publicades prèviament.

Pel que fa a pacients postoperats o inicialment N positius, el 2006 es publica una proposta de deliniació d’àrees gan-
glionars profilàctiques que té en compte àrees ganglionars prèviament no contemplades, com els ganglis retrofaringis i 
l’àrea ganglionar V (111). 

Prèviament, però, ja s’havien publicat recomanacions d’inclusió d’àrees ganglionars profilàctiques en diversos estadis i 
orígens tumorals, en base a sèries quirúrgiques i les seves afectacions ganglionars (104,112). La Taula 11 recull les reco-
manacions al respecte definides per Gregoire et al el 2000, mentre que Chao et al, el 2002 van recomanar tractament 
profilàctic per la tècnica d’IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) per les àrees ganglionars amb risc de metàstasi 
>5% (Taula 12).  

En el cas de tumors T1-2 de glotis, el tractament profilàctic de cadenes ganglionars no està indicat a causa de la seva 
baixa incidència de disseminació ganglionar.

A l’hora de procedir a la definició de volums, cal tenir en compte que el drenatge es manté ipsilateral, de manera que 
no seria necessari tractar els ganglis contralaterals en lesions petites N0. Malgrat tot, existeixen estructures que tenen un 
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drenatge creuat, com són la nasofaringe, el paladar tou, l’amígdala, la paret faríngea i la base de la llengua, en les quals 
caldrà tenir en compte els 2 costats (109). 

És difícil definir les àrees ganglionars a tractar en el cap i coll en base a l’evidència disponible. La majoria d’articles i 
recomanacions al respecte es basen en sèries antigues en les que l’afectació ganglionar es determinava per exploració 
física i amb escasses proves d’imatge (112). Probablement, en l’actualitat es podria plantejar la possibilitat de disminuir els 
volums ganglionars, però sempre en el context d’un assaig clínic (109,111).

Taula 11. Recomanacions per al tractament de les àrees ganglionars Gregoire 2000 (112)

Suggested guidelines for the treatment of the neck of patients with head and neck squamous cell carcinomas (AJCC 1997)

Location of primary tumor Appropriate node levels to be treated

Stage N0-N1 Stage N2b

Oral cavity I, II and III (+IV for anterior tongue tumors) I, II, III, IV and V

Oropharynx II, III and IV (+ retropharyngeal nodes for poste-
rior pharyngeal wall tumors)

I, II, III, IV, V and retropharyngeal nodes

Hypopharynx
II, III and IV (+VI for esophageal extension)

I, II, III, IV, V and retropharyngeal nodes (+VI for 
esophageal extension)

Larynx II, II and IV (+VI for transglottic and subglottic 
tumors)

(I), II, III, IV and V (+VI for transglottic and 
subglottic tumors)

Nasopharynx II, III, IV, V and retropharyngeal nodes II,III, IV, V and retropharyngeal nodes

Taula 12. Recomanacions per al tractament de les àrees ganglionars Chao 2002 (104)

Tumor site Clinical presentation CTV1 CTV2

Oral cavity

Buccal TI-2N0 P IN (I-III)

RMT T3-4N*
N2c

P+ IN (I-III)
P+ IN + CN (I-V) CN (I-III)

Oral TongueRMT
TI-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+IN (I-IV)
P + IN + CN (I-V)

IN + CN (I-IV)
CN (I-IV)

FOM
T1-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+ IN (I-III)
P+ IN + CN (I-V)

IN + CV (I-III)
CN (I-III)

Oropharynx

BOT
TI-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+ IN (II-IV, RPLN)
P+ IN+ CN (I-V, RPLN)

IN+ CN (II-IV, RPLN)
CN (I-V, RPLN)

Tonsil
TI-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+ IN (II-IV, RPLN)
P+ IN+ CN (I-V, RPLN)

IN+ CN (II-IV, RPLN)
CN (I-V, RPLN)

Hypopharynx
TI-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+ IN (II-IV, RPLN)
P+ IN+ CN (I-V, RPLN)

IN+ CN (II-IV)
CN (II-IV)

Larynx
TI-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+ IN (II-IV)
P+ IN+ CN (I-V)

IN+ CN (II-IV)
CN (II-IV)

Nasopharynx
TI-2N0
T3-4N*
N2c

P
P+ IN (I-V, RPLN)
P+ IN+ CN (I-V, RPLN)

IN+ CN (I-V, RPLN)
CN (I-V, RPLN)

Abbreviations: IMRT = intensity-modulated radiotherapy; CTV = clinical target volume; P = gross tumor with margins for definition IMRT or surgical bed 
for postoperative IMRT; IN = ipsilateral neck nodes (level); CN = contralateral neck nodes (level); N* = N1-3 except N2c; RMT = retromolar trigone; BOT = 
base of tongue; FOM = floor of mouth; RPLN = retropharyngeal lymph nodes.

Definició de volums per a la RDT després de QT d’inducció

Després de la QT d’inducció es produeixen canvis en el volum, col.locació del tumor i anatomia. Cal realitzar una avaluació 
prèvia, tant clínica sota anestèsia, com radiològica, per determinar l’extensió del tumor i la seva afectació ganglionar. No 
hi ha encara una guia pràctica per aquests casos, però es recomana un TAC amb contrast de planificació (amb màscara i 
posicionament de tractament) previ a la QT d’inducció, de manera que la seva fusió amb el TAC post-QT d’inducció serà 
útil per la definició de volums. Aquest TAC de planificació post-QT es realitzarà després de l’últim cicle de QT d’inducció.

La resposta a la QT, tant macroscòpica com microscòpicament, no és uniforme, per la qual cosa el GTV del tumor i dels 
ganglis afectes ha de ser el previ al tractament de QT d’inducció, adaptant-se als canvis anatòmics, incloent les estructures 
afectades prèviament (vasos, músculs). 

RECOMANACIÓ

Per a la irradiació de tumors o llits quirúrgics i d’àrees ganglionars en pacients amb neoplàsies de cap i coll es recoma-
na el següent algorisme (consens d’experts):

-	Ganglis	negatius	N0:	es	recomana	irradiar	de	manera	profilàctica	les	àrees	ganglionars	de	drenatge	descrites	quan	
el	risc	d’afectació	ganglionar	és	>5%.

-	Ganglis	positius:	
-	 	Postoperat	pN+:	

- tractar tot el llit quirúrgic, davant la possible disseminació intraoperatòria. 
- en cas d’afectació del nivell II (IIa o IIb), independentment del número de ganglis, es recomana la inclusió de l’espai 
retroestiloideo fins a la base del crani.
- en cas d’afectació del nivell IV o Vb, es recomana incloure la fossa supraclavicular.
- en cas d’afectació muscular per adenopaties, incloure tot el múscul si no s’ha ressecat.
- si les adenopaties ressecades es troben consecutives d’una altra àrea ganglionar no ressecada, es recomana incloure-la 
al CTV.
- en els tumors faringis, incloure els ganglis retrofaringis laterals. Els mitjans tenen poca freqüència d’afectació.

-  Radical N+:
- incloure les àrees ganglionars afectes i les veïnes immediates.
- incloure l’espai retroestiloideo en el CTV en cas d’afectació del nivell II.
- en cas que el ganlgi mostri signes radiològics d’afectació muscular o sigui >3cm (risc de ruptura capsular del 81%), 
incloure tot el múscul o, com a mínim, 1cm de marge en totes direccions.
- incloure la fossa supraclavicular en cas d’afectació de Va o IV.

No es recomana disminuir els volums de tractament amb radioteràpia després de la quimioteràpia d’inducció.
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4.3. RE-IRRADIACIÓ

Els resultats de la re-irradiació depenen de l’extensió tumoral, de la localització de la recaiguda, de si es tracta d’un cas de 
recidiva o d’un segon primari, i de l’interval transcorregut des de la primera irradiació.

Els pacients amb recurrència local després de RDT presenten un mal pronòstic, mentre que el tractament amb QT sola 
ofereix taxes de resposta inferiors al 50%, amb medianes de supervivència de 5-6 mesos (113,114). Per altra banda, en 
pacients seleccionats amb recurrència local, les taxes de supervivència als 2 anys amb tractament amb QT i RDT poden 
ser d’un 25% (115). Així, tal com ja s’ha comentat, l’associació de QT a la RDT millora els resultats del tractament (29). 

En els casos de recaigudes re-tractades amb RDT, el volum de tractament és el tumor amb un marge per tractar la malal-
tia subclínica, i és que la majoria de les recaigudes es troben dins del volum de re-irradiació (116).  

Són diversos els estudis que han avaluat l’eficàcia i la seguretat de la re-irradiació en pacients amb neoplàsies de cap i coll.

En l’estudi RTOG 96-10 en pacients amb malaltia no operable amb un interval al tractament previ de RDT >6 mesos, es 
va administrar una dosi total de RDT de 60Gy, en hiperfraccionament d’1,5Gy, amb un marge respecte del tumor de 2cm, 
concomitantment a la QT (5FU+hidroxiurea)(117). La SG després de 22,7 mesos de seguiment va ser del 15,2% als 2 anys 
i del 3,8% als 5 anys, sent superior en els casos de segons tumors en la mateixa àrea respecte les recaigudes, i en el cas 
dels pacients que presentaven un interval entre tractaments de RDT >1 any respecte els que tenien un interval <1any (9,8 
mesos vs 5,9 mesos, p 0,036). En aquest cas, la dosi administrada no va ser un factor pronòstic de supervivència. En ter-
mes de seguretat, el 7,6% dels pacients va presentar toxicitat aguda grau 5, el 3% de grau 4, i el 19,4% de grau 3, mentre 
que la toxicitat tardana grau 4 va ser del 3,1% als 5 anys.

Per altra banda, en l’estudi RTOG 99-11, amb un tractament de RDT similar a l’RTOG 96-10, associat a QT amb cisplatí i 
paclitaxel, la SG a 2 anys va ser del 24,9% (118). En aquest estudi, l’interval entre els tractaments de RDT no va resultar ser 
un factor pronòstic de sueprvivència.

En l’estudi dels grups GETTEC i GORTEC en pacients amb recaigudes o segons tumors en la mateixa àrea, després de 
cirurgia es va procedir a l’aleatorització a: tractament adjuvant amb RDT (dosi total 60Gy, volum amb un marge d’1cm 
-2cm en cas d’infiltració profunda i/o recaiguda nodal-) concomitant amb 5-FU+hidroxiurea, respecte observació (119). La 
QTRDT va suposar un benefici estadísticament significatiu en termes de SLP (HR 1,68; IC 95% [1,1-2,4]; p 0,01), encara que 
no en SG. Pel que fa a toxicitat, en el grup de pacients tractats amb QTRDT, es va registrar un 29% de casos de toxicitat 
aguda grau ≥3, i crònica graus 3-4 del 39% als 2 anys (diferència no estadísticament significativa respecte el 10% en el 
grup observació).

En termes generals, les complicacions greus derivades de la re-irradiació dependran del volum irradiat, de la dosi i de 
l’associació amb la QT (120). L’aparició de toxicitats greus, com la ruptura de l’artèria caròtida, és poc freqüent, mentre que 
la toxicitat tardana, com l’estenosi vascular o els tromboembolismes, no està prou registrada (115).

No hi ha estudis aleatoritzats ni existeix consens en quant a la dosi ni el fraccionament adequat per a les re-irradiacions. 

Alguns autors suggereixen que dosis bioequivalents de 130Gy en els 2 tractaments de RDT (RDT inicial i re-irradiació) a 
2Gy/fr es una pauta segura (121). Per altra banda, diverses publicacions afirmen que dosis altes de re-irradiació s’associen 
amb un millor control i millor SG. És el cas dels resultats publicats per Haraf et al, on s’assoleixen SG a 2 anys d’11,3 mesos 
amb dosis ≥ 58Gy, respecte els 6,5 mesos assolits en el grup de pacients re-irradiats amb dosis <58Gy (122). Per altra 
banda, els pacients de l’estudi publicat per Emami et al tractats amb dosis >50Gy van presentar taxes de RC i de control 
local superior als tractats amb dosis menors (123). En les diverses sèries, les dosis administrades en les re-irradiacions oscil.
len entre 50 i 65,4Gy (115).

Pel que fa al fraccionament, es poden administrar esquemes d’hiperfraccionament com a tractaments de re-irradiació. A 
la literatura es descriuen fraccionaments split-course a 2Gy/fr (14 dies, 5 de tractament i 9 de descans)(124) o esquemes 
de 2 fraccions diàries d’1,5Gy/fr (117). 

Es disposa de publicacions de sèries de pocs pacients amb re-irradiació a través de tractament de braquiteràpia amb 
Ir-192 de baixa taxa, en tumors d’amígdala i paladar tou, com la publicada per Maulard et al (125). En aquesta sèrie, 28 
pacients van ser tractats amb 2 sessions de 30 i 35Gy separades per 1 mes, i després d’una mediana de seguiment de 

41 mesos, es van observar una taxa de control local del 68% i una SG a 5 anys del 19%. Destaca el fet que el 17% dels 
pacients van presentar necrosi del paladar.

En una altra sèria publicada per Peiffert et al, amb 73 pacients tractats amb re-irradiació amb braquiteràpia amb Ir-192 de 
baixa taxa, la supervivència específica de causa a 5 anys va ser del 64%, i la SG del 30%, amb una incidència de complica-
cions grau 2 del 14%, la majoria d’elles necrosis del paladar tou (126).

Per altra banda, Nag et al van publicar una sèrie de 38 pacients en recaiguda després de radiació prèvia, als quals se 
sotmetia a re-irradiació amb RDT intraoperatòria amb electrons de 6MeV (dosis de 15Gy per malaltia microscòpica i de 
20Gy per malaltia macroscòpica, per una isodosi del 90%)(127). Després d’un seguiment de 30 mesos de mediana, es va 
observar una taxa de control dins del volum tractat del 13%, de control locoregional del 4%, i de SG a 2 anys del 8%.

Per últim, pel que fa als factors pronòstic i predictius relatius a la re-irradiació, en l’anàlisi multivariada de l’estudi publicat 
per Salama et al, la dosi de RDT administrada en la re-irradiació, i l’associació de la RDT a esquemes de QT amb 3 fàrmacs o 
a cirurgia van relacionar-se significativament amb el control loco-regional, la SLP i la SG (128).

RECOMANACIÓ

•	 La	cirurgia	de	rescat	és	el	tractament	d’elecció	en	pacients	ja	irradiats	en	recaiguda.
•	 en	cas	de	considerar	la	re-irradiació	en	l’abordatge	terapèutic,	es	recomana	re-irradiar	només	el	volum	de	la	
recaiguda	amb	un	marge	d’1-2cm,	amb	dosis	>58Gy.
•	 No	es	recomana	la	re-irradiació	en	pacients	amb	recaigudes	loco-regionals	multifocals,	sobretot	si	<1	any	del	
primer	tractament,	ja	que	la	probabilitat	de	benefici	amb	la	re-irradiació	és	escassa.	els	pacients	amb	recurrèn-
cies	multifocals	i	avançades	són	candidats	a	QT	pal.liativa	o	tractament	de	simptomàtic.
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B. TRACTAMENTS DE SUPORT EN EL PACIENT AMB CÀNCER DE CAP I COLL

1. SUPORT NUTRICIONAL EN EL MALALT AMB CÀNCER DE CAP I COLL

1.1. Estat nutricional i qualitat de vida dels pacients amb neoplàsia de cap i coll

El 37-60% dels pacients amb neoplàsies de cap i coll presenten desnutrició en el moment del diagnòstic (129,130). 
Aproximadament, el 30-50% dels pacients amb càncer de cap i coll perden el 10% del seu pes corporal abans d‘iniciar el 
tractament amb RDT (131). Segons diversos estudis, es calcula que la prevalença de desnutrició o pèrdua de pes crítica 
(definida com la pèrdua involuntària de pes >5% en un mes o de >10% en 6 mesos) durant el tractament oncoespecífic, 
en pacients amb càncer de cap i coll, estaria entre el 30-55% d’aquests pacients (132). 

En un estudi recent publicat per Jager-Wittenaar et al es va relacionar la pèrdua de pes crítica amb la localització tumoral 
(superior en hipofaringe i orofaringe), els estadis tumorals avançats (III-IV) i la presència de disfàgia, anorèxia i disgèusia 
(133).

El deteriorament de l‘estat nutricional és el segon factor en importància que influeix en la qualitat de vida dels pacients. 
La pèrdua de pes i la disminució de la ingesta redueixen en un 50% la qualitat de vida dels pacients oncològics (134). 

Les seqüeles significatives i a llarg termini de la RDT afecten la deglució, la masticació, la qualitat de la veu, i poden com-
portar disgèusia, xerostomia, saliva espesa i trismus els quals, en molts casos, persisteixen un cop finalitzat el tractament 
(135). Alguns estudis han objectivat l’impacte que la disfàgia té en la qualitat de vida dels pacients amb neoplàsia de cap 
i coll: el 51% dels pacients refereix una disminució de la qualitat de vida a causa de la seva aparició, el 62% evita menjar 
amb d’altres persones i el 37% s’avergonyeix a l‘hora de menjar (136).

En aquest context, el suport nutricional contribueix a millorar substancialment la qualitat de vida dels pacients oncològics 
de cap i coll en totes les etapes de la malaltia i, de manera específica durant la RDT, millora tant la severitat dels símpto-
mes com la seva durada (137).

1.2. Importància de la caquèxia cancerosa

Podem definir caquèxia cancerosa com una reacció inflamatòria exagerada que derivaria de la interacció hoste-tumor, 
condicionant en l’individu una sèrie de canvis metabòlics i inflamatoris que provocarien, com a resultat últim, una dismi-
nució del pes, de la massa magra i grassa, i de la gana (138,139,140)

La incidència real de caquèxia en pacients amb càncer de cap i coll és desconeguda, però més del 50% dels pacients amb 
neoplàsies avançades de cap i coll presenten important pèrdua de pes i, possiblement, caquèxia (140,141).

És important la sospita clínica, diagnòstic i tractament de la caquèxia cancerosa ja que, aproximadament, un 20% del total 
de morts en pacients oncològics poden ser atribuïbles a aquesta síndrome. A més, una pèrdua de pes no recuperada en 
els pacients amb caquèxia es considera un factor pronòstic negatiu independent, en els pacients amb recidiva de càncer 
d‘orofaringe (142,143). 

Els pacients amb caquèxia cancerosa tenen una marcada reducció tant de la qualitat de vida com de l’habilitat funcional 
i física. La pèrdua de solament el 5% de pes corporal en els últims 6 meses està associada a un augment de la toxicitat del 
tractament, retard i complicacions del mateix, un augment de l‘estada hospitalària i una menor supervivència (132).

1.3. Valoració nutricional

La pèrdua de pes experimentada pels pacients oncològics és deguda, principalment, a un augment en l‘energia gastada 
i a una reducció en la ingesta. En els pacients oncològics, la ingesta dietètica està compromesa per diversos factors com 
nàusees, vòmits, diarrea, restrenyiment, disgèusia, depressió, ansietat, dolor…Tots aquests factors tenen un impacte nutri-
cional important (132,144). Per altra banda, l’abús en el consum d‘alcohol també contribueix a comprometre encara més 
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el deteriorament nutricional d’aquests pacients, especialment, en termes de deficiències de micronutrients (131). 

La valoració de l’estat nutricional estableix el tipus i grau de desnutrició existent. D’acord amb les guies ESPEN (European 
Society of Parenteral and Enteral Nutrition) sobre nutrició enteral en el pacient oncològic no quirúrgic de 2006, caldria dur a 
terme una valoració nutricional periòdica amb la intenció de poder realitzar una intervenció nutricional precoç, en aquells 
pacients oncològics en els que es detecti un dèficit nutricional (138).

La valoració inicial requereix una revisió de la història mèdica i social del pacient, les dades analítiques, la medicació 
actual, els canvis històrics de pes, la història dietètica, i els símptomes que puguin tenir un impacte en l’estat nutricional 
(nàusees, vòmits, diarrea, mucositis, disfàgia, odinofàgia, etc) (130,131,145).

Existeix una eina nutricional àmpliament reconeguda i validada per al pacient oncològic que és la valoració global 
subjectiva generada pel pacient (VGS-GP)(146). Recentement s‘han publicat estudis que han comparat aquesta eina 
amb d’altres una mica més senzilles, com el MUST i el NRS-2002, obtenint-se una bona correlació en pacients oncològics 
hospitalitzats (147). Totes aquestes eines pretenen ser d’utilitat per determinar d’entre tots els pacients oncològics, quins 
podrien beneficiar-se d’un seguiment nutricional de forma precoç.

Els mètodes de cribatge nutricional en pacients oncològics han de ser fàcils i ràpids de realitzar per part de professionals 
sanitaris no familiaritzats amb la nutrició. Bauer et al, en l’elaboració de la VGS–GP van indicar que la part de la valoració 
clínica afegia menys d‘un minut a la valoració global del pacient (146). Tot i així, el temps de valoració total no es va docu-
mentar. De fet, en molts casos, el professional sanitari ha d’ajudar al pacient a complimentar la seva part de la valoració, 
per la qual cosa es prolonga el temps necessari per realitzar-la. No s‘han dut a terme estudis per veure la rapidesa i la 
facilitat d’ús d’aquest mètode de cribatge nutricional.

L’experiància demostra que la realització del cribatge nutricional dels pacients, tant hospitalitzats com ambulatoris, sovint 
no es duu a terme per falta de temps o per dificultat en la realització i interpretació dels cribatges, comportant un retard 
en el diagnòstic i tractament nutricional dels pacients.

És per això que desde les Unitats de Nutrició de l‘Institut Català d´Oncologia s’ha plantejat la possibilitat de desenvolupar 
un nou mètode de cribatge nutricional que, sense perdre la sensibilitat i especificitat respecte d’altres mètodes ja validats, 
fos ràpid, senzill, fiable i pràctic per ser utilitzat de manera generalitzada per part dels professionals sanitaris que tracten 
diàriament el pacient oncològic (ver ANNEX 1).

En el disseny d’aquest cribatge, a part de la ingesta i la pèrdua de pes, s’ha tingut en compte la localització i extensió del 
tumor, així com el tipus de tractament antineoplàsic, per la seva toxicitat i/o potencials interferències amb la ingesta. Per 
aquest motiu, el nou mètode de cribatge inclou aquests paràmetres a l’eina MST (Malnutrition Screening Tool), utilitzada 
en el cribatge nutricional en pacientes oncològics, i que combina preguntes sobre la ingesta dietètica i la pèrdua de pes 
recent, i que ha demostrat una gran sensibilitat i especificitat en el paciente oncològic (148).

Actualment, aquest mètode de cribatge nutricional està sent validat per poder ser utilitzat de manera sistemàtica en tots 
els pacients oncohematològics en un futur.

És recomanable que tots els pacients diagnosticats de neoplàsia de cap i coll siguin visitats per l‘Equip de Nutrició abans 
d’iniciar tractament, amb l’objectiu de poder optimitzar el seu estat nutricional durant el mateix (130,138). I és que, com 
ja s’ha apuntat, la integració d’un cribatge nutricional a l’assistència diària dels pacients amb neoplàsies de cap i coll és 
essencial per identificar quin tipus d’intervenció nutricional es requereix (130,131,138). 

Concretament, en els 3 centres de l’Institut Català d’Oncologia, s‘ha consensuat que la valoració nutricional es realitzi 
de manera precoç als pacients amb càncer de cap i coll, i s’han establert els següents criteris de derivació d’aquests 
pacients a les Unitats de Nutrició:

•	 1-. Pèrdua de pes significativa (setmanal 1-2%, o >5% mensual, o >7,5% als 3 mesos o >10% als 6 mesos);
•	 2-. Albúmina <3,5 mg/dL;
•	 3- Símptomes com disfàgia, mucositis, xerostomia, anorèxia….que impliquin una reducció del 50% de la ingesta 

alimentària habitual.

Un cop establert el risc nutricional del pacient a través d’eines de cribatge com la recollida en l’ANNEX 1, per tal de realit-

zar una valoració nutricional complerta, al llarg del tractament hauran de recollir-se els següents paràmetres:

•	 Pes/talla/índex de massa corporal (IMC)
•	 % pèrdua de pes quantificat en el temps
•	 Entrevista dietètica per estimar la ingesta energetico-proteica
•	 Detectar símptomes que interfereixin en la ingesta alimentària
•	 Estimació de la ingesta energetico-proteica
•	 Estimació de la ingesta hídrica 
•	 Hàbit deposicional

Així mateix, en la valoració nutricional del pacient caldrà realitzar un càlcul dels requeriments segons el següent:

a) Requeriments calòrics:

•	 Càlcul dels requeriments energètics basales mitjançant l’equació predictiva de Harris Benedict: 

•	 Homes:	66,47	+	(13,74	x	Pes*)	+	(5,03	x	Alçada)	–	(6,75	x	edat)
•	Dones:	665,1	+	(9,56	x	Pes*)	+	(1,85	x	Alçada)	–(4,68	x	edat)

*En el cas de pacients amb obesitat, el càlcul dels requeriments energètics es farà a partir del pes corregit: 
Pes corregit = pes ideal + 0,25 (pes actual – pes ideal)     sent el pes ideal:
Pes ideal = alçada (cm) – 100 - [(alçada (cm) – 150) / n )] (segons Fórmula de Lorentz on n= 2,5 (dones) i n= 4 (homes)) 

•	 Afegir a aquests requeriments energètics basals :

•	 Factor d‘activitat: 1-1,5 (en funció de l‘activitat del malalt).
•	 Factor d‘estrès: 1,2-1,5 (en funció del tractament administrat al pacient). 

b) Requeriments proteics: 1-1,3g de prot/kg/dia (segons funció renal del pacient).

c) Requeriments hídrics: 30-35 mL/kg/dia.

Un cop valorat el pacient, caldrà incloure el diagnòstic nutricional codificat, d’acord amb les següents categories: 

•	 bon estat nutricional/normonodrit; 
•	 risc de malnutrició; 
•	 desnutrició proteica, energetico-proteica, o energètica, de tipus lleu, moderat o sever.

1.4. Intervenció nutricional

Els objectius de la valoració i de la intervenció nutricional en els pacients amb càncer de cap i coll, tal com s’ha demostrat 
en diversos estudis, són els de prevenir i tractar la desnutrició, minimitzar els efectes adversos dels tractaments antitumo-
rals i millorar la qualitat de vida dels pacients (138,149,150).

Un suport nutricional precoç i intensiu al llarg del tractament antitumoral pot reduir la pèrdua de pes abans, durant i 
després del tractament, millorant el seu compliment, la qualitat de vida i el PS (performance status)(136,138,151). 

La disfàgia és un símptoma molt freqüent en aquest tipus de tumors, que afecta negativament la qualitat de vida dels 
pacients (136). La freqüència d’aquesta complicació està relacionada amb la localització del tumor (superior en neoplàsies 
d‘orofaringe, hipofaringe i laringe) i amb la dosi de radiació que rebi el pacient. Clínicament, es pot sospitar que un pa-
cient presenta disfàgia quan refereix: dificultat en la deglució d‘aliments (generalment líquids), hipersalivació, tos excessi-
va amb la ingesta amb aclariment de la veu, remanent d‘aliments a la cavitat oral després de la deglució, veu anormal o 
humida, regurgitació nasal o pèrdua de pes.

La complicació més temuda de la disfàgia és l’aparició d’aspiracions o microaspiracions silents (quan el pacient té abolit el 
refles de la tos), amb el possible desenvolupament posterior de pneumonies aspiratives que poden ser potencialment fatals.
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És fonamental dur a terme una intervenció precoç de la disfàgia a través de la seva detecció i tractament, ja que s’ha ob-
servat que iniciar maniobres rehabilitadores de manera precoç (<3m del diagnòstic de disfàgia) permet obtenir resultats 
molt millors que amb un inici més tardà (152). Des del punt de vista nutricional, cal avaluar l’estat nutricional i la seguretat 
de la deglució, actuant en conseqüència. Les mesures nutricionals a aplicar variaran en funció del tipus, severitat i durada 
de la disfàgia, des de la instauració d’adaptacions a la dieta i/o suplementació nutricional, fins a la col.locació de sondes 
d‘alimentació (nasogàstriques o gastrostomies). 

A l’hora de seleccionar el tipus d’intervenció caldrà tenir en compte l’estat nutricional del pacient, l’estadi i la localització 
del tumor, així com el tipus de tractament oncoespecífic a administrar (Figura 1).

Segons l’algorisme recollit a la Figura 1, als pacients normonodrits candidats a rebre tractament oncoespecífic de risc per a 
la ingesta se’ls proporcionaran consells dietètics específics segons simptomatologia, i es valorarà la utilització de suplements 
nutricionals. Per la seva part, la nutrició artificial quedarà generalment reservada per aquells pacients amb desnutrició mode-
rada o greu, o amb símptomes que puguin comprometre el seu estat  nutricional (mucositis, disfàgia, etc).

Figura 1. Algorisme d‘actuació en nutrició artificial (153)
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>75% de les necessitats Nutrició enteral no és 
possible o insu�cient
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Dieta i consells Nutrició parenteralNutrició enteral per sonda
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Nasoentèrica
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NP perifèrica NP central
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Estat nutricional previ, requeriments actuals, malaltia primària, 
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1.4.1. Consell dietètic:

Aproximadament el 70% dels pacients refereixen una ingesta reduïda un mes previ a l’inici del tractament oncoespecífic 
(132). Hi ha motls factors que poden influir en els requeriments nutricionals del pacient, per la qual cosa és important 
individualitzar i adaptar les recomanacions dietètiques a la realitat de cada pacient (130). 

Les guies de la ESPEN 2006 recomanen l’ús de consells dietètics específics segons els símptomes i la suplementació oral 
en pacients amb càncer de cap i coll (grau d’evidència A), amb l’objectiu de minimitzar la pèrdua de pes i la necessitat 
d’interrompre el tractament amb RDT que estiguin rebent (138).

En el cas de pacients que han presentat abús d’alcohol previ al tractament oncoespecífic, es recomana l’ús de complexos 
multivitamínics que previnguin les possibles deficiències de les que, en molts casos, parteixen aquests pacients (131) i 
que es poden accentuar amb els tractaments oncoespecífics.

Les recomanacions dietètiques consensuades per les Unitats de Dietètica i Nutrició dels 3 centres de l’ICO per anorèxia, 
alteracions del gust, xerostomia, mucositis, nàusees i vòmits, restrenyiment, diarrea, disfàgia a sòlids i disfàgia a líquids, 
estan disponibles a la intranet de l’ICO.

1.4.2. Suplementació:

En els pacients oncològics de cap i coll és habitual la prescripció de suplementació nutricional en algun moment del trac-
tament per tal de cobrir els requeriments nutricionals. Per tal de minimitzar el volum necessari per cobrir les necessitats 
nutricionals d’aquests pacients solen utilitzar-se suplements energètics (130,145).

No està àmpliament recomanat l’ús de suplementació nutricional específica enriquida amb immunonutrients per al 
pacient oncològic no quirúrgic.

1.4.3. Nutrició enteral:

El 12% dels pacients amb neoplàsia de cap i coll requerirà nutrició enteral durant els 6 mesos post-tractament (130,132). 
Aproximadament, el 10% necessitarà nutrició enteral de manera permanent a causa de la disfàgia. La utilització de 
nutrició enteral a llarg termini dependrà del tamany del tumor, la funció deglutòria prèvia i el tractament oncoespecífic 
administrat(130).

D’acord amb les guies ESPEN 2006, està indicat l’ús de nutrició artificial a través de sondes d’alimentació quan existeix 
dificultat en la deglució, obstrucció a nivell de cap o coll, o davant la sospita d’una toxicitat potencial del tractament amb 
QT i/o RDT que pogués interferir en la deglució (138). 

Els pacients amb neoplàsia de cap i coll solen tolerar bé les fórmules polimèriques energètiques, ja que la digestió i 
l’absorció d’aquests pacients no es troba alterada. 

Per administrar nutrició enteral es poden utilitzar sondes d’alimentació col.locadas via transnasal o mitjançant tècniques 
percutànies directament a la cavitat gàstrica.

És important que la col.locació de la sonda d’alimentació es dugui a terme abans que es produeixi un deteriorament en 
l’estat nutricional del pacient. Aproximadament, un terç dels pacients amb neoplàsies de cap i coll en tractament oncoes-
pecífic s’alimenten exclusivament a través de nutrició enteral (131).

L’ús de sondes nasogàstriques no ha d’excedir les 6 setmanes. Si es preveu que la nutrició per sonda pot prolongar-se més 
enllà d’aquest temps, caldrà valorar la col.locació d’una gastrostomia d’alimentació. Les sondes nasogàstriques utilitzades 
en els pacients amb neoplàsia de cap i coll són sondes de silicona sense lastre, preferentment de 12F. Aquestes sondes 
nasogàstriques, en cas de mantenir-se durant més de 6 setmanes pels motius que sigui malgrat no estar recomanat, 
hauran de recanviar-se amb una periodicitat de 2-3 mesos. 

L’administració de nutrició enteral per sonda hauria de mantenir-se fins que el pacient sigui capaç de cobrir com a mínim 
el 70% dels seus requeriments nutricionals per via oral (130,131). Les ostomies d’alimentació no haurien de retirar-se fins 
que, tant el pes com la ingesta dietètica via oral, siguin estables durant diverses setmanes (130,131). 
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L’ús profilàctic de gastrostomies en els pacients amb neoplàsia de cap i coll sotmesos a tractament amb QT i/o RDT enca-
ra és un tema de debat (154,155). En països anglosaxons, la col.locació de gastrostomies profilàctiques a tots els pacients 
diagnosticats de neoplàsia de cap i coll és un fet. 

En aquest sentit, en un estudi retrospectiu que va avaluar el paper de la col.locació de gastrostomies endoscòpiques 
percutànies (PEG) profilàctiques en pacients de cap i coll que iniciaven tractament amb QT i/o RDT, es va observar que, 
durant el tractament oncoespecífic i a causa de la seva toxicitat, es va necessitar utilitzar el 98% del total de PEGs col.
locades, permetent la finalització de la teràpia sense interrupcions i la conservació d’un bon estat nutricional en el 93% 
de los casos (156). A nivell de seguretat, destaca el fet que no hi va haver cap cas de suspensió de tractament per efectes 
adversos greus derivats de l’ús/col.locació de les PEGs.

Malgrat que la col.locació de gastrostomies es considera un procés relativament segur i amb una incidència petita de 
complicacions, no és un procediment totalment lliure de riscos, per la qual cosa és important seleccionar bé aquells 
pacients que poden beneficiar-se d’una gastrostomia profilàctica (157). 

1.4.4. Immunonutrició:

Actualment, s’està avaluant el paper de la immunonutrició, és a dir, de l’ús de nutrients amb capacitat de modular la 
resposta immune (arginina, glutamina, àcids grassos omega 3 i nucleòtids) en els pacients amb càncer en general, amb 
resultats encara poc concloents. En els pacients amb neoplàsia de cap i coll, en concret, l’ús d’aquest tipus de nutrició 
tampoco està encara àmpliament recomanat, si bé sembla que el grup de pacients quirúrgics podria beneficiar-se’n.

En una revisió sistemàtica de 10 articles científics publicats entre 1999 i 2004, amb un total de 605 pacients amb càncer 
de cap i coll somtesos a cirurgia, en els que es va comparar l’ús de nutrició enteral estàndard amb immunonutrició, es va 
observar una reducció de l’estada hospitalària de 3,5 dies en els pacients alimentats amb immunonutrició, respecte els 
qui van rebre nutrició enteral estàndard (158). Tot i així, atès que no es van observar diferències estadísticament signifi-
catives en la resta de paràmetres avaluats (disminució de la taxa de complicacions, mortalitat i avaluació de la resposta 
immune), no queda clar el motiu d’aquesta disminució. Com a crítiques a aquesta revisió s’ha de destacar  que els assajos 
contemplats tenien un tamany mostral petit (<50), i incloïen pacients amb una gran variabilitat d’estadis de la malaltia 
(158,159).

Les guies ESPEN 2006 recomanen l’ús de nutrició enteral, preferiblement amb immunonutrició, en tots els pacients on-
cològics sotmesos a una cirurgia abdominal major, incloent els pacients amb neoplàsies de cap i coll (grau d’evidència A)
(138). Tot i així, i malgrat la publicació d’estudis amb resultats prometedors amb l’ús de suplementació nutricional oral en-
riquida amb omega 3 (EPA, DHA) en pacients oncològics (160), actualment, es considera que encara no existeix evidència 
científica suficient per recomanar el seu ús de forma sistemàtica.

1.5. Paper de l’Equip de Nutrició en el tractament de suport multidisciplinar dels pacients oncològics de cap i 
coll.

L’enfocament multidisciplinar en el tractament dels pacients diagnosticats de neoplàsia de cap i coll, des d’un punt de 
vista nutricional, és fonamental per tal de facilitar la identificació precoç dels pacients desnodrits, així com d’aquells pro-
blemes nutricionals que poden sorgir al llarg del tractament (veure apartat B.2 de la present guia). 

La participació de l’Equip de Nutrició en els Comitès de Tumors de cap i coll permet optimitzar al màxim la cura nutricio-
nal del pacient des del moment del diagnòstic.

Tal com s’exposa en el següent apartat, la tasca conjunta dels diversos serveis i unitats de tractament bàsic i de suport 
és fonamental per, en aquest cas, oferir un bon suport nutricional i mèdic al pacient, millorant la seva qualitat de vida i la 
seva tolerància als tractaments antitumorals (130).

2. ABORDATGE MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENT AMB CÀNCER DE CAP I COLL   

La col.laboració dels professionals de diverses especialitats en l’abordatge del malalt diagnosticat d’una neoplàsia de cap 
i coll ha permès augmentar les seves opcions terapèutiques, donant lloc a una millora en la qualitat de vida del pacient. 
Aquesta col.laboració porta sovint a la conservació d’òrgan o de la funció.

La majoria de teràpies, però, causen inevitablement dèficits funcionals temporals o permanents, sobre tot a nivell de la 
deglució i la parla. Per aquest motiu, la participació de dietistes i logopedes és fonamental en l’abordatge interdisciplinar 
del malalt amb una neoplàsia de cap i coll. Així mateix, en aquests pacients, el control de símptomes com el dolor és un 
factor important, tant durant el tractament com en la situació de recidiva.

En aquest context se situa la importància de la Unitat Funcional de Cap i Coll com a model organitzatiu innovador, basat 
en un equip multidisciplinar l’objectiu del qual és millorar l’eficàcia del diagnòstic i del tractament del càncer, facilitant, 
alhora, la relació del pacient diagnosticat d’una neoplàsia de cap i coll amb l’entorn hospitalari. 

A continuació es descriu la dinàmica de treball, les activitats de suport realitzades i l’estructura de la Unitat Funcional de 
Cap i Coll (UFCC):

2.1. Equip multidisciplinar de diagnòstic i tractament bàsic i de suport necessari per al maneig dels pacients amb 
càncer de cap i coll, que constituiria la UFCC:

Diagnòstic i tractament: Suport:
Otorinolaringologia
Cirurgia maxil.lofacial
Cirurgia plàstica
Oncologia radioteràpica
Oncologia mèdica
Anatomia patològica 
Radiologia
Medicina nuclear

Infermeria de procés
Nutrició
Psicooncologia
Odontologia
Rehabilitació:ap. 

locomotor,  
deglució, fonació.

Cures pal.liatives

2.2. Flux assistencial

Les vies d’entrada a la UFCC són:

1- Sol.licituds de derivació urgents per part del metge de zona.
2- Sol.licituds de derivació pels mateixos especialistes d’ORL amb diagnòstic d’AP.
3- Mitjançant una derivació del servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).
4- Mitjançant derivacions urgents dels metges especialistes dels hospitals propers, de l’ICO o HUB  previ contacte amb 
secretaria de la UFCC.

2.3. Via assistencial

Una vegada el pacient ha sigut visitat a la UFCC i ha passat pel Comitè de tumors, on s’ha decidit el tractament més ade-
quat per a ell, es realitzarà una visita pels especialistes d’Oncologia Mèdica i d’Oncologia Radioteràpica per tal de planifi-
car el tractament. Així mateix, es durà a terme una primera visita amb la Infermera de la UFCC, per tal d’iniciar el procés de 
suport descrit a continuació.

2.4. Tasques de suport assistencial d’Infermeria de procés en el sí de la UFCC:

1. Primera visita: s’informa al pacient sobre el tractament que rebrà: via d’aministració, durada del tractament, freqüència i 
toxicitat prevista. 

2. Educació sanitària: es revisa i s’ofereix al pacient: 
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•	 informació escrita sobre les toxicitats associades al tractament indicat de QT+RDT;
•	 consells higiènics a tenir en compte per tal de pal.liar les toxicitats associades al tractament amb QT i RDT (veure 

Protocol de Mucositis (ANNEX 2)).

3. Valoració i registre de les possibles necessitats que caldrà reforçar en cada pacient.

4. Realització d’un cribatge nutricional (veure ANNEX 1) per determinar si cal realitzar interconsulta a la Unitat funcional 
de Nutrició Clínica.

5. Valoració de l’estat emocional i derivació si és necessari (ANNEX 3).

6. Derivació per a rehabilitació en cas de problemes motors, de la deglució o la fonació.

7. Es faciliten al pacient diversos telèfons de suport, als quals recórrer en cas de necessitar resoldre dubtes relacionats amb 
el tractament i les seves toxicitats. 

8. Col.laboració en la pràctica de tècniques específiques:
•	 SNG.
•	 Cures tòpiques de gastrostomies.
•	 Cures tòpiques de traqueostomies.

9. Control i seguiment del pacient, més enllà de la ressolució de la toxicitat associada al tractament, mentre ho necessiti.

10. Col.laboració en totes les àreas assistencials.

2.5. Tasques de gestió del procés assistencial d’Infermeria de procés en el sí de la UFCC:

1. Coordinació dels plans de cures en tot el procés (Infermeria de procés com a gestora de casos).
2. Control de la programació i realització de proves, visites i  tractaments.
3. Coordinació de l’atenció assistencial urgent en cas necessari.

2.6. Seguiments:

- Seguiment durant el tractament: El seguiment dels pacients que inicien tractament amb QT+RDT es farà setmanal-
ment. Aquesta freqüència facilita la detecció precoç de l’aparició de toxicitats i de l’impacte emocional.

Un cop finalitzat el tractament, es visitarà el pacient al cap d’un mes i als tres mesos. Tot i així, tal com ja s’ha apuntat, 
el seguiment i el control es prolongaran més enllà de la ressolució de la toxicitat associada al tractament, en cas que el 
pacient ho necessiti.

Així mateix, en tot el procés terapèutic, el pacient disposa d’un suport telefònic per comunicar-se de manera senzilla i 
directa amb infermeria o personal de suport de la UFCC, i poder consultar qualsevol dubte que li sorgeixi.

Durant les visites de seguiment i control es monitoritzaran els símptomes relacionats amb la toxicitat associada al tracta-
ment, es farà un control del pes, de la tolerància nutricional i s’oferirà un reforç constant sobre consells dietètics, requeri-
ments analgèsics, cures, etc...

- Seguiment al finalitzar el tractament: ICOSeguiment: consens dels professionals de l’ICO sobre la periodicitat de les 
visites i de les exploracions a fer un cop finalitzat el tractament amb QT+RDT (veure ANNEX 4).

2.7. Eines de suport:

- En qualsevol unitat dedicada al diagnòstic i tractament dels tumors de cap i coll, tenint en compte la localització dels 
mateixos, es requereixen sistemes òptics adequats per poder fer el seguiment dels pacients.

ANNEX 1. Cribatge nutricional per al pacient oncològic en tractament oncoespecífic

Data:____________________

Pes: _____________ kg Talla: _____________ m

A. Ha perdut pes recentment de manera involuntària?

No 0
No n’estic segur 2
Sí, quants kg?

1-5 1
6-10 2

11-15 3
>15 4

No n’estic segur 2

B. Ha disminuït la ingesta per pèrdua de gana?

No 0
Sí 1

Localització Risc nutricional Puntuació
Cap i coll
Tracte digestiu superior: esòfag, gàstric, pàncrees.

Alt* + 2

Pulmó
Abdomen i pelvis: hepàtic, biliar, renal, ovari, bufeta, intestinal.

Mitjà + 1

Mama
Sistema nerviós central
Pròstata
Melanoma
Altres

Baix + 0

Tractament SI (+2) NO (+0)
El pacient està realitzant QTRDT concomitant o està previst 
que l’iniciï.
El pacient està realitzant RDT hiperfraccionada o està previst 
que l’iniciï.
Trasplantament de progenitors hematopoiètics.

SI (+1) NO (+0)
El pacient està realitzant QT d’inducció o està previst que 
l’iniciï.
El pacient està realitzant únicament RDT o està previst que 
l’iniciï.

PUNTUACIÓ TOTAL: _______________________

Puntuació ≥5: Pacient en risc de desnutrició.
*En pacients amb alt risc nutricional, aquest cribatge es repetirà setmanalment.
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Annex Annex

ANNEX 2.  Protocol de mucositis en neoplàsies de cap i coll 

1. Introducció:

La mucositis és la inflamació aguda de la mucosa. És una de les complicacions agudes més freqüents en la pràctica diària. 
S’estima que en pacients tractats només amb RDT a dosis estàndardspot aparèixer en el 50% dels casos. Si a més es tracta 
d’esquemes en els que s’inclouen fàrmacs antitumorals sistèmics, l’aparició d’aquesta toxicitat aguda és superior al 90%. 

La importància d’aquesta complicació aguda radica en les conseqüències negatives que té sobre el pacient: odinofàgia, 
dolor, deshidratació, augment de les infeccions locals i la impossibilitat de la ingesta oral. Això últim comporta una pèrdua 
de pes i un estat de desnutrició que empitjora l’estat general del pacient, així com la seva capacitat per afrontar possibles 
complicacions durant el tractament.

2. Justificació:

A l’Institut Català d’Oncologia la majoria dels pacients oncològics es tracten se manera multidisciplinar. En concret, en el 
tractament dels pacients de cap i coll es troben implicades especialitats quirúrgiques (otorrinolaringologia, maxil.lofacial, 
etc), oncològiques (oncologia mèdica, oncologia radioteràpica), diagnòstiques, de suport, etc (veure apartat B.2 de la present 
guia). Això implica que, durant el tractament, les possibles complicacions agudes que poden sorgir siguin supervisades per 
diversos serveis. Aquest protocol de Mucositis pretén ser una guia per unificar criteris en el tractament d’aquesta complica-
ció aguda tan freqüent en la pràctica diària i amb conseqüències tan negatives sobre l’estat de salut del pacient. 

3. Objectius:

Els objectius d’aquest protocol de mucositis són els següents:

•	 Assegurar el bon estat nutricional prevenint la malnutrició a través d’un cribatge nutricional previ. 
•	 Controlar eficaçment els símptomes derivats del tractament.
•	 Augmentar la coordinació entre els serveis d’Oncologia Radioteràpica, Oncologia Mèdica i Nutrició.
•	 Unificar criteris en el tractament de suport del pacient oncològic.
•	 Augmentar la seguretat del pacient.
•	 Minimitzar les complicacions del tractament.
•	 Mantenir l’addherència i la tolerància al tractament oncoespecífic.

4. Fisiopatologia de la mucositis:

La mucosa normal del tracte aerodigestiu és un teixit en constant renovació, la qual es duu a terme gràcies a les cèl.lules de 
l’estrat basal. Aquestes cèl.lules tenen la capacitat de dividir-se i d’anar garantint un recanvi cel.lular adequat (veure Figura 2). 

La mucositis que observarem en els tractaments oncològics en l’àrea de cap i coll ve determinada per la lesió que es pro-
dueix sobre les cèl.lules de l’estrat basal. La irradiació elimina les cèl.lules de l’estrat basal, que són les que es troben en divisió, 
per la qual cosa, la mucositis no s’objectiva fins que les cèl.lules d’estrats superiors no es descamen, quedant al descobert 
la capa basal. Aquest procés de recanvi cel.lular no es produeix fins a 2 setmanes després d’haver-se iniciat el tractament. 
Davant d’aquesta agressió, el teixit sa respon amb una proliferació accelerada de les cèl.lules de la capa basal que intenten 
contrarrestar la lesió produïda (Figura 2).

Les teràpies antineoplàsiques sistèmiques que s’apliquen concomitantment a la RDT produeixen una inhibició de la capa-
citat de proliferació del teixit sa, de manera que en tots els protocols de QTRDT, el que s’obté és un increment de la toxicitat 
aguda (mucositis).

Figura 2. Fisiopatologia de la mucositis5. Pla de cures: accions de prevenció. Recomanacions:

5. Pla de cures: accions de prevenció. Recomanacions:

•	 Examen odontològic pre-RDT: extracció de les peces dentals en mal estat.
•	 Peces en mal estat: profilaxi ATB si precisa, sanejar les peces cariades i neteja dental.
•	 Evitar hàbits tòxics : tabac, alcohol...
•	 Minimitzar l’ús de pròtesis dentals mòbils per tal de disminuir el risc de complicacions.
•	 Valoració nutricional prèvia per determinar el risc de malnutrició (veure apartat B.1 i ANNEX 1), i repetir-la setmanal-

ment en els pacients d’alt risc.
•	 Educació sanitària relativa al tractament i a la seva toxicitat, nutrició, cures, etc. 
•	 En pacients amb tumors de supraglotis/base de llengua: si existeix alt risc d’aspiració:

•	 1-Col.locar SNG i/o
•	 2-Valorar col.locació de gastrostomia.

•	 Valorar la col.locació de gastrostomia en aquells pacients en què es prevegi la necessitat de SNG per un període igual o 
superior a 4 setmanes.

6. Accions de tractament segons l’escala de toxicitat ( CTCAC x3.0)(161)

MUCOSITIS G1: cavitat oral envermellida, absència de lesions, no dolorosa.
Analgèsia: no es precisa. 
Glopejos orals: realitzar els glopejos tantes vegades com sigui necessari.

Bicarbonat (1L d’aigua + 4cullerades soperes de bicarbonat), a  temperatura ambient.
Infusió de farigola, a  temperatura ambient. 
Si llengua saburral: afegir 20mL d’aigua oxigenada al bicarbonato.

Dieta: fàcil masticació. Evitar aliments àcids i durs que puguin lesionar la cavitat oral.
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MUCOsITIs	G2: cavitat oral eritematosa, amb presència d’úlceres no confluents.
Analgèsia: si requiereix analgèsia:  Ibuprofè 600mg/8h

Paracetamol +/- codeïna
Protector gàstric

Valorar si disfàgia/odinofàgia. Augmentar analgèsia: AINES +/- opioïde
Lidocaïna viscosa 2%
Opioïde transmucosa (abans menjars)

Si opiacis à pauta de laxant: Parafina 1 cull c/12-8h 
 Senòsids A+B 1cull c/12h 

Glopejos orals: realitzar glopejos amb:
Bicarbonat o farigola (igual que en Mucositis G1) +/ - 1comp de Paracetamol 1gr.     
Raspallat amb raspall de cerres toves

Dieta: ingesta oral tova o triturada. Si ingesta escassa des de l’inici o disminució de pes >5%, realitzar interconsulta a Nutrició per 
valorar suplementació.

Consells higienico-dietètics: evitar aliments àcids i picants, assegurar proteïnes en cada ingesta, ingesta de líquids 1,5 L/d.

Important: monitorització setmanal de símptomes, control de pes i control nutricional.

MUCOsITIs	G3: eritema de la cavitat oral, úlceres confluents amb presència de fibrina, molt doloroses i que sagnen al contacte. 
Analgèsia: requereix opioïdes: AINEs

 Fentanil 1 pegat c/72H.
 Protector gàstric de fàcil administració per pacients amb odinofàgia severa i/o portador de 

SNG. 
 Si dolor: valorar titulació analgèsica.

    Laxants.

Altres fàrmacs: en cas de sobreinfecció: antifúngic, antivíric, antibiòtic.

Glopejos orals: realitzar glopejos amb:
Bicarbonat o farigola (igual que en Mucositis G2) +/ - 1comp de Paracetamol 1gr.

Dieta:  líquida (insuficient);
líquida + suplementació nutricional oral que cobreixi els mínims requeriments (30-35Kcal/K/P ) i interconsulta a Nutrició.

Si: Odinodisfàgia G3
Pèrdua de pes >5% des de l’inicio del tractament oncoespecífic       à Col.locar SNG        
Risc d’aspiració
Dolor no controlat

        
Important:  realitzar interconsulta a Nutrició per revalorar N.Enteral. 

 Incrementar l’aport hídric.
 Control setmanal durant el tractament i seguir valoració fins retirada de SNG.

MUCOsITIs G4: severa ulceració, úlceres confluents hemorràgiques que sagnen espontàniament o necrosi. 
Valorar ingrés. Criteris d’ingrés: pèrdua de pes >10%

dolor no controlat
sagnat per mucositis
sobreinfecció bacteriana o fúngica
associació de neutropènia febril
mucositis associada a radiodermitis grau >3.

Analgèsia: valorar analgèsia iv.
Altres fàrmacs: si risc de sobreinfecció: afegir antivírics i antifúngics.
Dieta: requereix col.locació de SNG i tractament de suport amb N.Enteral o Parenteral.

Criteris de retirada de la SNG:

1- Desaparició dels símptomes responsables de la col.locació de la SNG.
2- Prova d’ingesta progressiva (gelatines, flams…) 48-72h. Abans de retirar-la, cal assegurar que la ingesta cobreix el 50% 
dels requeriments nutricionals. Recordar que en el dinar i el sopar estiguin presents carn, peix i ou.
3- Manteniment o guany de pes.

 A tenir en compte en el moment de retirada de la SNG:

- es considera un pas progressiu a dieta normal;
- revalorar el manteniment o la indicació de suplements;
- realitzar seguiment del pacient;
- control a la Unitat de Nutrició fins ressolució de la clínica.

Si es manté el transtorn de la deglució, valorar la col.locació de GASTROSTOMIA.

Recordar que: en cas de previsió de necessitat de SNG més de 4-6 setmanes, s’aconsella col.locar una gastrosto-
mia (veure apartat B.1).

 



ICOpraxi. Per al tractament mèdic i amb irradiació del càncer d’orofaringe, hipofaringe i laringe.ICOpraxi. Per al tractament mèdic i amb irradiació del càncer d’orofaringe, hipofaringe i laringe.64 65Institut Català d’Oncologia Institut Català d’Oncologia

Annex Annex

ANNEX 3. Avaluació psicooncològica del malalt amb neoplàsia de cap i coll

Índex de vulnerabilitat
Edat (<65 anys) □
Karnofsky (<70) □
Poc suport social/familiar □
Tractament psicofarmacològic □
Antecedents psicopatològics □
Dolor □
Astènia □
Insomni □

Escala analògica visual (EVA)
En quina mesura se sent emocionalment afectat? (≥4)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En absolut Extrem

Quin és el seu estat d’ànim actual?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pèssim Excel.lent

Símptomes Freqüència Temporalitat
Tristesa, aparença depressiva 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Anhedonia/falta d’interès 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Alentiment psicomotriu 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Dificultat per pensar/ memòria/ indecisió 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Símptomes d’ansietat 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Sentiments de culpa 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Aïllament social 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Pensament de mort/ Ideació autolítica* 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Pèrdua de reactivitat (anestèsia emocional) 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4

Pèrdua d’autoestima 0 1 2 3 <1 >1 >2 >4
0 No 
1 Poques vegades 
2 Freqüentment
3 Gairebé tot el temps

Número de setmanes

Valoració dels símptomes: 2 o més símptomes amb freqüència o temporalitat ≥2 à
* Interconsulta a PSO 

Derivació a 
PSO

ANNEX 4. ICOSeguiments Cap i coll

PACIENT OPERAT QUE HA REBUT TRACTAMENT COMPLEMENTARI AMB RDT

Mes Visita/Expl.física  alternant amb 
Equip quirúg. ORT

Bq  Oncològica/ Hemograma
Albúmina Funció tiroïdal TAC 

cervical Rx Tòrax

4 x x    
6    x  
8 x     

12 x x   x
       

16 x     
18    x  
20 x     
24 x x   x  x
           

28 x     
30    x  
32 x     
36 x x x  x
           

42 x     
48 x x x  x
           

54 x     
60 x x x  x
           

>60 Visites anuals alternades amb ORT i OM (1 visita per any i Servei)

Nota.- El servei ORL farà igualment visites anuals
* Visites trimestrals 1r any: alternades ORT, OM (2 visites anuals per Servei); visites c/4 m 2n-3r anys: alternades ORT, OM; visites c/6 m el 4t-5è anys: 
alternades ORT,OM (1 visita anual per  Servei).
LT: laringectomia total; ORT: oncologia radioteràpica; OM: oncologia mèdica; Bq: bioquímica.

MALALTIA NO QUIRÚRGICA      

Mes
Visita/Expl.física

alternant amb
ORL,ORT,OM

Bq Oncològica/ Hemograma
Albúmina, LDH

Funció 
tiroïdal

TAC cervical o 
RMN Rx Tòrax PET-TC

3 x x  x  

Segons criteri 
mèdic en cas 

de dubte de RC 
local i

lesió residual 
cervical

6 x     
9 x   x  

12 x x   x
           

16 x   x  
20 x     
24 x x  x x

       
28 x     
32 x     
36 x x x x x

           

42 x     
48 x x x  x

           

54 x     
60 x x x  x

           
>60  Visites anuals alternades ORL,ORT,OM

Nota.- Visita al finalitzar el tractament complert (UFCC): decisió buidament cervical
ORL: otorrinolaringologia; ORT: oncologia radioteràpica; OM: oncologia mèdica; Bq: bioquímica; RMN: ressonància magnètica nuclear; Rx: radiografia.
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PROPOSTA D’INDICADORS PER AVALUAR EL SEGUIMENT DELS RESULTATS

A partir de la data inicial d’aplicació de l’ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del càncer de cap i coll 
s’estableixen els indicadors de qualitat citats a continuació. Seria desitjable que l’avaluació dels esmentats indicadors i el 
seu seguiment fos dut a terme pels mateixos membres responsables de l’elaboració de la present ICOPraxi, amb la col.
laboració complementària necessària en cada cas (personal data manager, Comitè d’avaluació extern, etc.).

Indicadors de procés. Valoració dels procediments diagnòstics i d’estadiatge en els pacients amb CECC a través dels 
següents indicadors:

- Temps transcorregut entre la presentació del cas en comitè i l’inici del tractament.
- Temps transcorregut entre el primer dia del 3r cicle de QT i l’inici de la RT.
- Temps total de tractament amb RT.
- Interrupcions del tractament amb RT.
- Ingressos peri-tractament (≤2 mesos després de finalitzar el tractament)
- % de correcte compliment del tractament à tractament realitzat respecte l’inicialment planificat.
- % de pèrdua de pes (valorar pes inicial, pes al final de la RT i pes a les 8-12 setmanes)
- Necessitat de suport nutricional per tub i temps en què el necessita 

Indicadors de resultat. Valoració dels resultats clínics en els pacients diagnosticats de CECC i tractats a l’Institut Català 
d’Oncologia segons les recomanacions de l’ICOPraxi a partir d’aquests paràmetres:

- Supervivència global. 
- Supervivència lliure de progressió.
- Supervivència lliure de laringectomia en pacients resecables amb carcinoma d’hipofaringe i laringe.
- Supervivència lliure de recidiva.
- Causa de mort (2es neoplàsies, altres).
- % i tipus de segones neoplàsies. 

Es proposa una revisió anual dels resultats clínics i de cumplimentació i seguiment de l’ICOPraxi en la que estaran 
implicats, entre d’altres, els encarregats de l’elaboració de la mateixa. Aquesta revisió ha de permetre detectar el grau 
d’adaptació dels diferents hospitals de l’ICO a la guia, identificar possibles errors tant en les directrius i recomanacions 
establertes en la guia com en la seva aplicació en els diferents hospitals, i establir les adaptacions oportunes en cada cas. 
Així mateix, es revisarà la idoneïtat dels indicadors de qualitat proposats, per a la seva possible correcció (reducció, amplia-
ció o substitució dels mateixos).

Finalment, es considera que caldrà dur a terme una revisió i actualització de les recomanacions de la present ICOPraxi 
amb una periodicitat de cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica 
diària, per part dels responsables de la seva elaboració, i en la que caldrà aplicar els mateixos criteris utilitzats en la seva 
creació.

PROFESSIONALS ALS QUE VA DIRIGIDA LA GUIA

Professionals de l’ICO, Oncòlegs mèdics i Oncòlegs radioteràpics, tant dels 3 centres de referència com de la Xarxa Comar-
cal.

DATA D’EDICIÓ O DE L’ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ

Primera edició: febrer 2011.

PREVISIÓ SOBRE L’ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA 

Es preveu revisar i actualitzar les recomanacions establertes en aquesta guia, segons els criteris emprats en el moment de 
l’elaboració, cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària.
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