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 JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS  
La missió del Institut Català d’Oncologia (ICO) és treballar per reduir el impacte del càncer a 

Catalunya. En el desglossament 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 

en el 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 compartida 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 

mèdic i radioteràpic del càncer colorectal. 

- 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 colorectal 

tractats d’acord amb les recomanacions d’aquesta guia. 



 

4 
 

Institut Català d’Oncologia 

ICOPraxi per al tractament mèdic  
i amb irradiació del càncer colorectal 2a edició: desembre 2012 

 

 DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ CLÍNICA OBJECTE DE LA GPC 
El càncer colorectal (CCR) és la segona neoplàsia maligna diagnosticada amb més 

freqüència a Catalunya, representant el 14,6% i el 15,1% de tots els tumors malignes 

diagnosticats en els homes i en les dones, respectivament (1). Les últimes dades publicades a 

nivell espanyol indiquen que a l’any 2008 es van diagnosticar 28.551 nous casos de CCR 

(taxa estandarditzada per edat de 32,2 per 100.000 habitants) (2, 3, 4). En el cas d’Europa, el 

diagnòstic de CCR correspon al 12,8% de tots els casos incidents de neoplàsia en homes, i al 

13,25% dels casos incidents en dones, segons dades del 2004 (5). En ambdós contextos, el 

CCR és la tercera neoplàsia més diagnosticada en els homes (per darrere del càncer de 

pulmó i de pròstata) i la segona en el cas de les dones (després del càncer de mama). 

Les projeccions de la incidència de CCR a Catalunya per als períodes 2010-2014 i 2015-2019 

respectivament, estimen una taxa d’incidència ajustada a la població mundial per 100000 

persones-any entre 57,9-64,7 en homes i de 27,6-28,8 en dones (6). Pel que fa a la distribució 

segons el grup d’edat, fins al 2019 mostren un augment en els homes de més de 55 anys i en 

les dones de més de 65 anys, així com una estabilització en els grups d’edat més joves (6) 

En termes de mortalitat, el CCR constitueix la segona causa de mort per càncer en els països 

desenvolupats. Segons dades de l’any 2008, a Espanya es van registrar 14303 morts per CCR 

(taxa estandarditzada per edat de 13,3/100.000). Les dades d’incidència i mortalitat per 

càncer a Europa de l’any 2004, indiquen que el CCR va ser la segona causa de mort tant en 

els homes (10,7% de totes les morts per càncer) com en les dones (13,4% de les morts 

relacionades amb el càncer) (5).  

D’altra banda, la taxa de mortalitat ajustada estimada per al període 2010-2019 és de 19,6-

20,2 en homes i 8,9- 8,2 en homes (6). Malgrat aquestes xifres, la mortalitat per CCR ha 

disminuït en els últims 30 anys, gràcies a la implementació de millores terapèutiques així com 

a l’establiment de programes de diagnòstic precoç. 

El pronòstic del CCR ve determinat per una sèrie de factors que condicionen l’estadiatge de 

la malaltia. A partir de les dades recollides en 119.363 pacients amb càncer de còlon (CC) 

als Estats Units entre 1991-2000, les taxes de supervivència global (SG) a 5 anys determinades 

segons l’estadiatge van ser: 93,2% (estadi I), 84,7% (estadi IIA), 72,2% (estadi IIB), 83,4% (estadi 

IIIA), 61,4% (estadi IIIB), 44,3% (estadi IIIC) i 8,1% (estadi IV) (7). L’any 2010 es van publicar les 

dades de SG 5 a anys dels 9 càncers més prevalents a partir de l’anàlisi de 8 registres de 

càncer espanyols. En l’estudi es van seguir els 9891 casos de CCR diagnosticats durant el 

període 1995-1999 fins al desembre de 2004. L’anàlisi va mostrar una SG 5a global del 54,7% 

(53,4-55,9), essent del 57,9% i 52,7% per a Girona i Tarragona respectivament (8). 

Aproximadament, el 75% dels pacients diagnosticats de CC tenen edats superiors a 65 anys 

(9), fins al punt que la mitjana d’edat dels pacients diagnosticats de CC és de 70 anys tant 
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en el cas dels homes com en les dones (1). En el cas del càncer de recte (CR), la mitjana 

d’edat al diagnòstic se situa en els 68 anys en el cas dels homes, i en els 69 anys en les dones 

(1).  

Un 70% del total de CCR diagnosticats corresponen a CC, i el 30% restant es localitzen al 

recte. Per sexes, segons les dades del Registre de Càncer de Tarragona, el CC representa el 

65% dels casos de CCR diagnosticats en l’home a Catalunya, mentre que en la dona, el CC 

correspon al 72% dels diagnòstics. Segons aquest mateix registre, la incidència ajustada de 

CC a Catalunya en l’home és de 28,9 i en la dona de 19,1 nous casos/100.000 habitants i 

any; i la de recte és de 16,0 i 7,35 casos nous en l’home i en la dona, respectivament, per 

cada 100.000 habitants i any. Malgrat tot, la incidència de CCR és superior en determinats 

grups de població, que inclouen pacients amb condicions hereditàries i que representen 

aproximadament el 5% dels CCR diagnosticats. 

 

 IDENTIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D’ESTUDI.  
Pacients adults diagnosticats de càncer colorectal. 
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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. CÀNCER DE CÒLON 

L’abordatge quirúrgic és considerat el tractament d’elecció en pacients amb CC ressecable 

en estadi (E) 0, I, II i III. La relació benefici-risc de la quimioteràpia (QT) complementària a la 

cirurgia depèn de l’estadi del tumor, amb la qual cosa, la decisió de tractar els pacients 

amb QT sistèmica en adjuvància dependrà de l’estadiatge. 

 

TRACTAMENT COMPLEMENTARI DEL CÀNCER DE CÒLON 

1. Estadis 0 i I 

La QT adjuvant en els pacients amb CC en estadis 0 o I no incrementa la supervivència i per 

tant, es considera que aquests pacients hauran de ser sotmesos a seguiment clínic després 

de cirurgia, sense rebre tractament adjuvant amb QT (10).  

2. Estadi II 

En una metanàlisi publicada el 2004 que avaluava els resultats de 7 AC aleatoritzats es va 

evidenciar una SG a 5 anys del 81% en pacients tractats amb QT adjuvant basada en 5-

fluorouracil (FU) i del 80% en pacients que només van ser sotmesos a cirurgia (p=0,11) (11).  

Aquests resultats coincideixen amb els obtinguts amb les dades recollides de la pràctica 

clínica. Una avaluació dels resultats obtinguts en pacients amb CC en Estadi II (EII), tractats o 

no amb QT adjuvant en la comunitat, no va mostrar diferències significatives en SG a 5 anys 

entre el grup tractat amb QT en adjuvància i el grup no tractat després de cirurgia (78% vs 

75%, respectivament; Hazard Ratio (HR) de supervivència = 0,91 [IC 95% 0,77-1,09]) (12). 

En sentit contrari van els resultats d’un estudi del grup QUASAR, on es comparen diversos 

règims de QT adjuvant basada en FU respecte observació després de cirurgia, en 3239 

pacients amb CCR (91% pacients en EII, 71% CC) (13, 14). Amb una mediana de seguiment 

de 5,5 anys es detecta un benefici, tot i que no significatiu, en termes de SG en els pacients 

tractats amb QT respecte els pacients aleatoritzats a observació. En el subgrup de pacients 

amb CC EII, el risc relatiu (RR) de mort per qualsevol causa va ser de 0,86 (IC 95% 0,66-1,12) al 

comparar el grup tractat amb QT adjuvant respecte el grup observació, mentre que el RR 

de recurrència va ser de 0,82 (IC 95% 0,63-1,08). Els autors conclouen que el modest benefici 

del tractament adjuvant observat en pacients amb CCR en EII (millora absoluta del 3-6%, IC 

95% 1,0-6,0) pot ser suficient com per valorar la relació benefici-risc-cost del tractament 

adjuvant en pacients amb CC EII joves i d’alt risc.  

Una revisió Cochrane publicada l’any 2008 va avaluar el paper de la teràpia adjuvant en 

aquests pacients (15). Partint de la premissa que el tractament adjuvant aporta uns beneficis 

incerts en aquests pacients amb CC ressecat en EII, es va realitzar una revisió sistemàtica de 

tots els AC i metanàlisis amb dades de pacients amb CC en EII tractats en adjuvància 

respecte cirurgia sola, amb l’objectiu de determinar els beneficis potencials del tractament 

adjuvant en SG i en supervivència lliure de malaltia (SLM). En relació a la SG, el RR de mort va 

ser de 0,96 (IC 95% 0,88-1,05) al comparar adjuvància respecte observació; i en termes de 
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SLM, els resultats obtinguts van ser significatius (RR=0,83 [IC 95% 0,72-0,92]). Tot i que l’anàlisi 

no va detectar millores en la SG, la SLM en els pacients amb CC en EII era significativament 

millor en aquells tractats amb QT complementària, de manera que es va concloure que la 

valoració del tractament adjuvant en aquells pacients en EII amb factors de risc semblava 

totalment raonable. Tot i així, els autors destacaven la necessitat de més estudis per definir 

clarament quins són els factors de risc a partir dels quals caldria seleccionar els pacients amb 

CC en EII tributaris a rebre QT adjuvant. 

Posteriorment s’han publicat els resultats de l’estudi MOSAIC (16,17,18,19), AC fase III, 

aleatoritzat, obert, per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’afegir OX a FU/LV en adjuvància en 

2246 pacients amb CC en EIII (60% dels pacients) i EII d’alt risc. Els pacients van ser tractats 

amb FOLFOX4 o amb l’esquema De Gramont durant 6 mesos, de manera que en el subgrup 

de pacients EII, la SLM als 5 anys va ser de 73.3% i 67.4% en els grups de FOLFOX4 i De 

Gramont respectivament(HR de recaiguda 0,80 [IC 95% 0.68-0,93; p=0.003]). La SG global als 

6 anys va ser de 78,5% i 76%, respectivament (HR: 0.84 IC 95% 0.71-1; p=0.046). En el sugbgrup 

de pacients amb estadi III la SG als 6 anys va ser de 72,9% i 68,7% per a FOLFOX o de 

Gramont, respectivament (HR 0.80; IC 95% 0.65-0.97; p=0.023). No hi van haver diferències 

significatives en SG a 3 anys ni a 6 anys en el subgrup amb EII.  

D’altra banda, l’estudi de Sinicrope et al (20) va estudiar en pacients amb estadis II i III de 

CCR, l'associació de la recurrència del CCR amb l’incorrecte funcionament del sistema de 

reparació de l’ADN (DNA mismatch repair) i el impacte de la teràpia adjuvant amb 5-

fluorouracil (FU) en les variables de recurrència. Els resultats van mostrar que els pacients amb 

CCR amb alteracions en el sistema de reparació de l’ADN tenien menors taxes de 

recurrència del tumor, un temps fins al a recurrència (TTR) retardat i millors taxes de 

supervivència, en comparació amb els CCR sense el dèficit. Addicionalment, el tractament 

adjuvant amb 5-FU va reduir les recurrències a distància en els tumors en estadi III i dèficit del 

sistema de reparació. 

D’altra banda, diversos estudis i metanàlisi han avaluat la incidència, el impacte pronòstic i 

predictiu de la Inestabilitat de Microsatèl·lit (MSI) en els pacients amb CC estadi II i III (21-32).  

La metanàlisi de Guetz et al (28) va analitzar el impacte del tractament QT amb 

fluoropirimidines en pacients amb MSI a partir de les dades de 7 AC. Les xifres de SLM i de SG 

trobades eren similars entre els pacients amb elevada MSI que van rebre QT i els que no 

(SLM: HR 0,96 (IC 0,62-1,49); SG: HR 0,70 (IC 0,44-1,09)). En canvi, una metanàlisi publicada el 

2010 (31) va concloure, a partir de les dades de supervivència de 31 AC, que malgrat el 

tractament amb 5-FU suposava un benefici en els pacients amb estabilitat de microsatèl·lit, 

aquesta tendència no es confirmava en els pacients amb MSI.  

En base als estudis disponibles (21-32), la MSI es considera un factor pronòstic positiu de SLP i 

SG, especialment en l’estadi II, i alhora un factor predictiu negatiu de resposta al tractament 
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amb 5-FU en aquests pacients. Cal tenir en compte què, en els estadis T4, l’evidència 

disponible del benefici/risc de la QT amb MSI no és concloent 

A partir del exposat prèviament, i amb les dades actualment disponibles, no es recomana 

l’administració de QT adjuvant de forma rutinària en els pacients amb CC EII, especialment 

en els pacients amb MSI.   

Malgrat tot, d’acord amb les recomanacions de l’ASCO (American Society of Clinical 

Oncology) (33) i de l’American College of Pathologists (34), i a partir del suport indirecte 

obtingut dels resultats en pacients amb CC en EIII, s’ha proposat que la QT adjuvant podria 

ser beneficiosa en pacients amb CC EII i, com a mínim, algun dels factors de risc recollits en 

la taula 1 i en absència de MSI (en estadis T1 a T3). 

Per tant, no es recomana fer tractament complementari a la cirurgia en pacients amb CC EII 

sense cap dels factors de risc prèviament esmentats; mentre que en el cas de pacients amb 

algun dels anteriors factors de risc (excepte en cas de MSI, no T4), tot i no ser una hipòtesi 

validada en cap AC prospectiu aleatoritzat, es recomana la realització de tractament 

adjuvant, en base a l’evidència i les recomanacions vàlides per al CC EIII. 

Per tal de descartar l’existència de MSI es recomana determinar la inestabilitat de 

microstatèl·lit en pacients amb CC EII amb algun factor de mal pronòstic (excepte en els 

T4),mitjançant un kit de determinació per PCR o immunohistoquímica que permeti detectar 

la presència com a mínim de la proteïna MLH1. 

En els T4 MSI, es recomana discutir les evidències disponibles amb el pacient i en cas d’iniciar 

tractament quimioteràpic, aquest haurà de basar-se en un doblet i mai només en 

fluoropirimidines. 

 

Taula 1. Factors de mal pronòstic en el CC 

després de resecció quirúrgica  

Estadi T4 

Nombre de ganglis extrets i examinats <12 

Histologia poc diferenciada (grau 3) 

Invasió venosa, limfàtica o perineural extramural 

Perforació intestinal 
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RECOMANACIÓ: 

La realització de tractament adjuvant estarà indicada en els pacients amb càncer de 

còlon en estadi II amb almenys un dels següents factors de risc: T4, grau 3, invasió 

venosa, limfàtica o perineural extramural, perforació intestinal, o ganglis extrets <12 (IA). 

Es recomana tractar amb quimioteràpia adjuvant durant 6 mesos als pacients amb 

càncer de còlon estadi II considerats d’alt risc segons els anteriors criteris, d’acord amb 

el següent algoritme (consens d’experts):  

o Esquema d’elecció ◊: De Gramont* 

o FOLFOX 4-6 (opció amb evidència no concloent, a discutir amb els 

pacients * (primera opció en els T4) 

o Si contraindicació: 

- a oxaliplatí: De Gramont  

- per no possibilitat de catèter intravenós:  Capecitabina 

* Estudi Mosaic, resultats negatius respecte l’addició d’oxaliplatí en els estadis II  

** No es recomana el tractament quimioteràpic en cas de MSI, tot i la presència de 

factors de risc, excepte en el cas de l’estadi T4, en que es valorarà cada cas 

individualment amb el pacient. 
◊ Es recomanarà el tractament amb oxaliplatí sempre en els MSI en els que es decideixi 

fer QT segons el criteri clínic de risc (T4). En el cas de MSS amb algun criteri de risc, no es 

disposa d’evidència concloent sobre el benefici d´afegir l´Oxaliplatí (hi ha una 

tendencia en el Mosaic en els estadis II amb criteris de risc, no significativa). No obstant, 

es pot valorar el seu ús en els T4 estables. 

 

 

3.Estadi III 

3.1. Quimioteràpia basada en 5-fluorouracil 

La base del tractament sistèmic adjuvant del CC és el FU. Els primers estudis en monoteràpia 

amb FU no van demostrar, durant els anys 70 i 80, benefici en termes de supervivència del 

tractament adjuvant en CC respecte l’abordatge exclusivament quirúrgic d’aquests 

pacients (9). A principis dels anys 90, però, el interès per la QT adjuvant va adquirir una nova 

dimensió, a partir dels bons resultats obtinguts amb els anomenats moduladors de l’activitat 

del FU: levamisol (LEV) i folinat càlcic (LV). 

El benefici de la QT adjuvant amb FU i LEV va ser demostrat inicialment pels resultats de 

l’Intergroup trial INT-0035 (35). En aquest AC, amb 929 pacients amb CC en estadi III en 

seguiment durant 6,5 anys de mediana, es va observar una disminució del 40% (p<0,0001) en 

el risc de recurrència i del 33% en el risc de mort (p=0,0007) amb tractament adjuvant amb 

FU i LEV, respecte cirurgia sola. Així, a principis dels anys 90, el tractament amb FU+LEV durant 

1 any va convertir-se en la combinació estàndard en adjuvància en CC EIII. 
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L’estudi IMPACT va analitzar les dades de 5 AC independents, amb l’objectiu de determinar 

l’efecte modulador de LV en adjuvància (36). Es van incloure dades de 1493 pacients amb 

CC en EII-III, que havien estat assignats a rebre QT adjuvant amb FU/LV o observació després 

de cirurgia. El tractament amb FU/LV va reduir significativament la mortalitat en un 22% (HR= 

0,78 [IC 95% 0,62-0,97]), incrementant la SG a 3 anys del 78% al 83%, i la supervivència lliure 

d’esdeveniment (SLE) del 62% al 71%. 

La metanàlisi publicada per la Clínica Mayo, que incloïa 2 AC addicionals als de l’estudi 

IMPACT, va demostrar que la QT adjuvant basada en FU incrementava la SLM a 5 anys del 

42% al 58% i la SG del 51% al 61% en pacients amb CC EIII, respecte cirurgia sola (11).  

Per tal de comparar l’efecte modulador de LEV i LV en termes d’eficàcia clínica, es va 

dissenyar l’estudi INT-0089, fase III, aleatoritzat que comparava 3 règims de QT adjuvant 

durant 6-8 mesos (esquema Mayo, esquema Roswell Park, esquema Mayo+LEV (veure 

definició dels esquemes en l’Annex 1)), prenent com a comparador el règim fins aleshores 

considerat estàndard de FU+LEV per 1 any, en 3561 pacients amb CC (80% EIII) (37,38). Es va 

observar que el grup tractat sense LV presentava resultats inferiors, i en les comparacions 

entre grups, els pacients en EIII tractats amb esquema Mayo i esquema Mayo+LEV 

presentaven diferències significatives en termes de SLM a 5 anys respecte el control.  

Els resultats de l’estudi del grup QUASAR, comparatiu 2x2 que avaluava l’impacte en la 

supervivència de l’adjuvància amb altes dosis de LV i amb l’addició de LEV, arribaven a 

conclusions similars (39). En 4927 pacients amb CCR en EII-III aleatoritzats a rebre tractament 

adjuvant amb FU+LV a dosis baixes (50mg), FU+LV a altes dosis (350mg), amb o sense LEV, 

per 30 setmanes, es va confirmar la manca de benefici de l’addició de LEV (SG a 3 anys 

69,4% en els pacients tractats amb LEV vs 71,5% en el grup sense LEV, Odds ratio (OR) de 

mort amb LEV vs placebo 1,1[1,00-1,22]) i es va observar que LV com a modulador era igual 

d’efectiu a dosis baixes que a dosis altes (SG a 3 anys 70,1% amb dosis altes vs 71,0% amb 

dosis baixes, OR de mort 1,04 [0,94-1,15]), amb la conseqüent millora en la relació cost-

benefici. 

El tractament adjuvant estàndard en el càncer de còlon en estadi III consisteix en una 

quimioteràpia basada en 5-fluorouracil/folinat càlcic. 

3.2. 5-fluorouracil en infusió respecte administració en bolus 

Les estratègies per millorar la teràpia adjuvant del CC s’han concentrat fonamentalment en 

3 aspectes, el primer dels quals ha estat l’avaluació de la seguretat i l’eficàcia de diversos 

mètodes d’administració de FU, comparant diferents règims de QT adjuvant amb FU en 

infusió respecte esquemes de FU en bolus. 

André et al van dissenyar l’estudi GERCOR 96.1, en el qual van aleatoritzar 905 pacients amb 

CC EII i EIII (57%), amb l’objectiu de comparar l’eficàcia i la seguretat de 2 règims 

d’administració de FU i de determinar la durada òptima del tractament adjuvant (40,41). 

Van comparar FU en infusió en l’esquema De Gramont, amb l’administració en bolus en 
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l’anomenat esquema Mayo modificat, i l’administració d’ambdós règims per 24 o 36 

setmanes. Després d’un seguiment de 6 anys de mediana, no es van evidenciar diferències 

significatives entre l’esquema De Gramont i el Mayo modificat en termes de SLM (HR=1,01[IC 

95% 0,81-1,27]) ni de SG (HR=1,02[IC 95% 0,77-1,34]), així com tampoc entre les 2 durades de 

tractament avaluades (SLM 24 vs 36 setmanes: HR=0,97[IC 95% 0,77-1,22]; SG: HR=1,11[IC 95% 

0,84-1,45]), però la tolerabilitat va ser significativament millor en el grup tractat amb FU en 

infusió (toxicitat global de l’esquema De Gramont vs Mayo modificat, p<0,001).  

De manera similar, en l’estudi PETACC-2 també es va plantejar la hipòtesi segons la qual FU 

en infusió podia ser més actiu i menys tòxic que administrat en forma de bolus, en el 

tractament adjuvant en CC EIII (42). Es van aleatoritzar un total de 1601 pacients a rebre FU 

en bolus amb l’esquema Mayo o diversos règims de FU en infusió. Els resultats preliminars 

després de 31 mesos de seguiment mostraven que l’administració en bolus s’associava a 

més toxicitat de grau ≥3 (leucopènia, estomatitis o diarrea), mentre que el grup experimental 

tractat amb FU en infusió presentava més toxicitat del tipus síndrome mà- peu (4,4% vs 0,4%); 

i en termes d’eficàcia no s’estimaven diferències en supervivència lliure de recaiguda (SLR) 

ni en SG a 5 anys (HR= 1,00 i 0,91, respectivament). 

 
L’esquema de QT adjuvant amb 5-fluorouracil en infusió, combinat amb folinat càlcic, durant 

24 setmanes, és un règim d’administració tan efectiu com 5-fluororuracil administrat en bolus 

(esquema Mayo), però menys tòxic i, per tant, potencialment més ben tolerat (IA). 

 

3.3. Combinació amb altres agents quimioteràpics 

La segona estratègia per millorar la teràpia adjuvant en el CC ha consistit en avaluar la 

incorporació de nous agents quimioteràpics als esquemes de tractament.  

En aquest sentit, i després de demostrar la seva eficàcia en el CCR metastàtic, es va voler 

establir l’efecte de l’addició d’oxaliplatí (OX) a la combinació FU en infusió/LV en el context 

adjuvant, en pacients amb CC EII-III. Així, es va dissenyar l’estudi MOSAIC, AC fase III, 

aleatoritzat, obert, per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’afegir OX a FU/LV en adjuvància en 

2246 pacients amb CC en EII i EIII (60%)(16). Els pacients van ser tractats amb FOLFOX4 o amb 

l’esquema De Gramont durant 6 mesos, de manera que en el subgrup de pacients EIII, la 

SLM als 3 anys va ser de 72,2% i 65,3% en els grups FOLFOX4 i De Gramont (HR de recaiguda 

0,76 [IC 95% 0,62-0,92]), i als 4 anys, de 69,7% i 61,0%, respectivament (reducció del 25% en el 

risc relatiu de recaiguda a 4 anys) (17). No hi van haver diferències significatives en SG a 3 

anys (en el subgrup amb EIII, HR de mort=0,86 [IC 95% 0,66-1,11]), que sí que es van observar 

en l’actualització dels resultats als 6 anys de seguiment (en el subgrup EIII, HR de mort amb 

FOLFOX4 vs De Gramont=0,80 [IC 95% 0,66-0,98]) (18).  

En segon lloc, l’AC NSABP C-07, publicat l’any 2007, va aleatoritzar 2407 pacients amb CC EII 

i EIII (71%) a rebre QT adjuvant amb l’esquema Roswell Park (RP) amb o sense OX durant 24 

setmanes (43, 44¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Amb una mediana de 
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seguiment de 42,5 mesos, la probabilitat de SLM a 4 anys va ser significativament millor en el 

grup tractat amb FLOX (en tota la població estudiada, 73,2% vs 67,0%, HR=0,80 [IC 95% 0,69-

0,93]), en una magnitud similar a l’observada en l’estudi MOSAIC (24% vs 20% de reducció 

del risc de recaiguda en la cohort sencera), malgrat administrar-se, en aquest cas, el FU en 

bolus.  

L’addició d’OX als esquemes de QT d’ambdós estudis va comportar un augment de 

toxicitat. En l’estudi MOSAIC es va reportar més neuropatia perifèrica de grau 3 associada a 

OX que en l’NSABP C-07: 12,4% dels pacients amb FOLFOX4 (vs 0,2% en el grup de De 

Gramont) i 8,2% dels pacients amb FLOX (vs 0,7% amb l’esquema RP). Tot i així, al cap d’un 

any de finalitzada la teràpia, la neuropatia persistia només en l’1,1% dels pacients tractats 

amb FOLFOX4 i en el 0,5% dels pacients tractats amb FLOX, en cada un dels 2 AC. En els 

resultats actualitzats de l’estudi MOSAIC, entre els pacients que van rebre oxaliplatí, la 

incidència de neuropatia perifèrica sensorial de grau 3 als 12 mesos de finalitzar el 

tractament va ser del 1.3% i del 0.7% als 48 mesos (19). 

L’addició d’OX també va associar-se a un increment de neutropènia grau 3-4 (al MOSAIC: 

41,1% dels pacients amb FOLFOX4 vs 4,7% en el grup de De Gramont, p<0,001), i diarrea grau 

3-4 (al MOSAIC: 10,8% amb FOLFOX4 vs 6,6% dels pacients amb l’esquema De Gramont, 

p<0,001; a l’NSABP C-07: 38% en el grup FLOX vs 32% amb l’esquema RP, p=0,003). 

 

A la pràctica clínica, l’esquema FOLFOX4 es considera equivalent a l’esquema FOLFOX6 tant 

en el context d’adjuvància com en la malaltia metastàtica (consens d’experts, nivell D). 

L’addició d’oxaliplatí als esquemes de quimioteràpia basada en 5-fluorouracil incrementa 

l’eficàcia del tractament adjuvant en el càncer de còlon  en estadi III, segons els beneficis 

observats en termes de supervivència lliure de malaltia, tot i augmentar-ne la toxicitat 

fonamentalment de tipus neurosensorial (IA). 

A partir de l’experiència d’ús en CCR metastàtic, es van iniciar diversos estudis per 

determinar el paper de la combinació de FU/LV amb irinotecan (IRI) en adjuvància de CC 

que, contrastant amb els bons resultats obtinguts amb la combinació d’OX + FU/LV, no van 

assolir els objectius esperats.  

De l’estudi CALGB 89803, publicat primerament en forma d’abstract el 2004, se’n desprenia 

la conclusió de que IFL, malgrat haver demostrat ser superior a FU/LV en malaltia 

metastàtica, no havia de ser recomanat en el context adjuvant en CC en EIII, a causa de 

l’alta toxicitat registrada al comparar IFL amb l’esquema RP, l’excessiva quantitat de morts 

relacionades amb l’esquema en estudi (SG a 3 anys, 0,80 amb IFL vs 0,81 en el grup control) i 

la manca d’evidència sobre els beneficis del mateix en termes d’eficàcia (SLM a 3 anys, 0,66 

amb IFL vs 0,69 amb l’esquema RP) (45). Els autors apuntaven en la conclusió que els resultats 

de l’estudi evidenciaven la necessitat de no traslladar els avanços obtinguts en malaltia 

metastàtica al tractament adjuvant, sense l’adequada realització dels pertinents AC. 
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El segon gran estudi que avaluà la combinació de FU/LV + IRI, va ser l’estudi PETACC 3, amb 

2124 pacients amb CC EIII tractats amb LV/FU en infusió ± IRI en els que s’observà, després 

d’una mediana de seguiment de 32 mesos, una SLM a 3 anys sense diferències significatives 

entre els 2 grups de tractament (63,3% vs 60,3%, p=0,09)(9, 46). En aquest cas, es va reportar 

una seguretat acceptable associada al tractament amb IRI. 

Els resultats negatius obtinguts amb l’addició d’irinotecan als esquemes de quimioteràpia 

adjuvant basada en 5-fluorouracil en el càncer de colon són suficients per no considerar-lo 

com a alternativa vàlida de tractament en aquest context (IA). 

En la línia de la conclusió de l’estudi CALGB 89803 s’emmarca l’experiència amb raltitrexed 

(Ralti) en adjuvància de CC. Davant dels bons resultats d’eficàcia i seguretat en el CCR 

metastàtic, es va dissenyar l’estudi PETACC-1 que pretenia comparar Ralti amb l’esquema 

Mayo en adjuvància (47). L’assaig va ser prematurament tancat quan encara només 

s’havien inclòs 1838 pacients dels 2800 inicialment previstos, a causa de l’excés de mortalitat 

associada al grup en estudi (1,9% vs 0,8% en el grup control). En el moment de suspendre 

l’assaig, un 20% dels pacients aleatoritzats al tractament en avaluació l’havien abandonat a 

causa dels efectes adversos (EA), mentre que en el grup control, aquest percentatge era del 

12%. No es disposa de dades d’eficàcia a llarg termini, tot i que en el moment de tancar 

l’estudi, s’havien observat un 9% de recurrències en el grup d’estudi respecte el 2% en el 

grup control. En una avaluació posterior, les morts associades a Ralti es van relacionar amb 

mals ajustaments de dosi en pacients amb funció renal alterada, amb la qual cosa, es 

recomanava monitoritzar molt estretament la funció renal dels pacients en tractament amb 

aquest inhibidor de la timidilat sintasa. Malgrat tot, alguna publicació aporta dades positives 

sobre el possible paper de Ralti en l’adjuvància de CC, en pacients amb contraindicació a 

FU (48).  

 

3.4. Fluoropirimidines orals 

La tercera estratègia explorada en el CC ha estat l’avaluació del tractament adjuvant oral.  

Capecitabina (Cape) és un profàrmac oral del FU, que s’absorbeix inalterat a nivell de 

tracte gastrointestinal. Després de demostrar l’equivalència terapèutica respecte l’esquema 

Mayo en CCR metastàtic, l’estudi X-ACT va avaluar-ne la seva eficàcia i seguretat en el 

context adjuvant, en 1987 pacients amb CC EIII tractats amb Cape envers l’esquema Mayo, 

durant 24 setmanes (49). Cape va ser com a mínim tan efectiva com el tractament control 

(SLM a 3 anys de Cape respecte l’esquema Mayo, 64% envers 61%, SG a 3 anys 81% envers 

78%), però va associar-se a menys EA (diarrea, nàusees i vòmits, estomatitis, neutropènia) 

(p<0,001). Tot i així, Cape va produir, de manera significativa, més incidència de síndrome 

mà-peu i hiperbilirrubinèmia de grau ≥3. 

En una avaluació farmacoeconòmica publicada per Cassidy et al s’assegurava que, tot i 

que els costos d’adquisició de Cape eren superiors a FU/LV, els costos d’administració 
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resultaven un 57% inferiors, els costos associats al tractament dels EA eren menors amb Cape, 

els costos socials (incloent costos de viatge i de temps pel pacient) es reduïen més del 75%, 

alhora que Cape significava un guany en qualitat de vida (50). A la llum dels resultats clínics i 

dels resultats econòmics es concloïa que el tractament amb Cape era dominant respecte el 

comparador (esquema Mayo). 

En base a aquests resultats, Cape ha demostrat ser terapèuticament equivalent i 

relativament millor tolerada que l’administració mensual de FU en bolus/LV en el tractament 

del CC EIII en adjuvància. Val a dir, però, que l’esquema Mayo no es considera actualment 

l’estàndard de tractament en el CC. Per tant, calia determinar si aquesta superior 

tolerabilitat de Cape observada en l’estudi X-ACT, es mantindria en comparar-la amb un 

esquema de FU més ben tolerat (p.ex. FU en infusió, esquema RP), i si el millor perfil cost-

eficàcia persistiria en combinació amb altres agents quimioteràpics (com OX) i comparat 

amb l’esquema actualment considerat estàndard (FOLFOX4). 

L’estudi NO16968 de Haller et al (51-55) respon parcialment a aquesta pregunta, en avaluar 

l’eficàcia i seguretat de XELOX respecte FU en bolus/LV (esquemes Mayo o RP) en 1886 

pacients amb CC EIII en adjuvància. Els resultats  ja indicaven la superioritat de l’esquema 

CAPOX respecte al tractament comparador (LV/FU) pel que fa a SLM (als 3 anys, 71% vs 67%, 

HR 0,80 [IC 95% 0,69-0,93]) i a la SLR (HR 0,78 [IC 95% 0,67-0,92]). Amb una mitjana de 

seguiment de 74 mesos (52), la SLM mitjana era del 63% amb Xelox i del 56% per a FU/LV (HR 

per 0.80 (IC 95% 0.69-0.93). En termes de reducció del risc de mort, amb les dades disponibles 

en SG amb un seguiment de 83 mesos de mitjana el HR per SG va ser de 0.83 (IC95% 0.70–

0.99; p=0. 0367 (73% per XELOx i 67% amb FU/FA). Els HR no es van modificar després d'ajustar 

les dades segons les variables d'estratificació i pronòstic tant per a la SLM (HR = 0,79, IC 95%, 

0,68-0,91) com per la SG (0,84, IC 95%, 0,71-1,00) (52). 

Respecte a la toxicitat, Schmoll et al van reportar inicialment la seguretat de CAPOX amb 

l’administració de FU en bolus/LV (esquemes Mayo o RP) en 1864 pacients dels 1886 pacients 

finalment inclosos amb CC EIII en adjuvància (55). Els resultats de toxicitat disponibles a partir 

de les dades actualitzades, coincideixen amb les troballes inicials (52).Comparat amb 

l’esquema Mayo, CAPOX va relacionar-se amb menys EA hematològics grau ≥3 però amb 

més alteracions gastrointestinals. En canvi, respecte l’esquema RP, CAPOX va associar-se a 

menys toxicitat gastrointestinal grau ≥3 però a més EA hematològics grau ≥3. Tal com era 

previsible i de manera similar al observat en l’estudi MOSAIC, la toxicitat neurosensorial i el 

síndrome mà-peu van ser més freqüents en el grup tractat amb CAPOX (neurotoxicitat grau 

3-4, 11,2% vs 0,1%).  
La segona aproximació de tractament adjuvant per via oral del CC s’ha realitzat amb 

tegafur-uracil (UFT), una fluoropirimidina d’administració oral (tegafur) que, administrada 

amb un inhibidor de la dihidropirimidina deshidrogenasa (uracil), permet millorar la 

biodisponibilitat de tegafur. En l’estudi NSABP C-06 es va comparar l’eficàcia de UFT/LV oral i 
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l’esquema RP, en 1608 pacients amb CC ressecat (53% EIII) (56). Després de 62,3 mesos de 

mediana de seguiment, UFT/LV va demostrar ser equivalent a l’esquema RP en SLM i SG a 5 

anys (HR=1,004 [IC 95% 0,847-1,190] i 1,014 [IC 95% 0,825-1,246], respectivament), amb un 

perfil de toxicitat comparable (38,2% dels pacients amb toxicitat grau 3-4 en el grup UFT/LV 

vs 37,8% amb l’esquema RP). 

Per tant, en base a l’evidència disponible, tant la combinació capecitabina + oxaliplatí, com 

la capecitabina en monoteràpia poden ser considerades alternatives vàlides en el 

tractament adjuvant del CC estadi III (IIA). 

 

3.5. Anticossos monoclonals 

El paper dels anticossos monoclonals inhibidors del receptor del factor de creixement 

epidèrmic (EGFR) (cetuximab (Cetu)) i dels inhibidors de l’angiogènesi (bevacizumab (BV)) 

en el tractament adjuvant del CC s’ha avaluat en 4 AC (2 amb cetuximab i 2 amb 

bevacizumab) en combinació amb QT sistèmica (9).  

En aquest sentit, recentment s’han publicat els resultats de l’estudi NSABP-C-08 (57), en el 

què es comparava l’esquema FOLFOX6 amb l’esquema BVZ-FOLFOX6. La combinació amb 

l’anticòs no va millorar significativament la SLP i per tant els autors recomanen no utilitzar el 

fàrmac en el context adjuvant. D’altra banda, els resultats de l’estudi AVANT (58) indicaven 

que l’ús de BV no suposava cap benefici a nivell de SLP ni SG.  Respecte l’ús de cetuximab, 

el resultat de l’estudi de fase III NCCTG N0147 (59,60) ha sigut negatiu i d’altra banda s’està a 

l’espera de la publicació dels resultats de l’estudi PETACC8 (61). Ambdós estudis 

comparaven l’eficàcia de la combinació cetuximab amb FOLFOX4 respecte l’esquema 

FOLFOX en pacients amb CC estadi III wild-type. 

Malgrat això, alguns estudis estan encara en curs i caldrà esperar a la publicació dels seus 

resultats per tal d’establir el rol d’aquests fàrmacs en la teràpia adjuvant (62)  

Actualment, en base a l’evidència disponible, es recomana la NO inclusió de l’ús d’inhibidors 

del receptor del factor de creixement epidèrmic ni d’inhibidors de l’angiogènesi en 

l’adjuvància del càncer de còlon. 

La Taula 2 recull els resultats dels principals estudis que han avaluat diversos esquemes de QT 

adjuvant en el CC en estadis II-III. 

Tractament adjuvant en el pacient ancià 

Malgrat que gairebé el 75% dels pacients diagnosticats de CC tenen més de 65 anys, aquest 

grup de població ha estat poc representat en els AC, i històricament s’ha debatut si calia 

tractar amb QT adjuvant els CC resecats en pacients ancians (9). L’eficàcia i la seguretat del 

tractament adjuvant en pacients >70 anys és un tema controvertit, ja que trobem dades 

contradictòries sobre el balanç risc-benefici del tractament adjuvant en aquests pacients 

(63,64). Tot i això, es considera actualment que la QT adjuvant és l’aproximació estàndard 

pels pacients amb CC ressecat amb alt risc de recurrència.  
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Una metanàlisi amb dades de 7 AC fase III, amb 3351 pacients amb CC ressecable EII-III, 

tractats o no amb QT adjuvant (FU/LV o FU/LEV), demostra que el tractament complementari 

té un efecte significativament positiu en la SG i en la SLR, independentment de l’edat (63). 

No s’observa interacció significativa entre l’edat i l’eficàcia del tractament, ni tampoc un 

increment significatiu de toxicitat en el grup de pacients >70 anys. Els beneficis en 

supervivència de la teràpia adjuvant són superiors als 4-5 anys de seguiment, tant en els 

pacients <70 anys com en els ≥70 anys, suggerint que la decisió de tractar els pacients 

ancians amb QT adjuvant podria dependre, en part, de l’esperança de vida, obviant 

l’adjuvància en aquells pacients amb CC i esperança de vida de pocs anys. 

Goldberg et al van dur a terme una altra avaluació de l’eficàcia i la seguretat del 

tractament adjuvant, en aquest cas amb FOLFOX4, respecte altres règims de QT adjuvant 

basada en FU, en pacients ancians amb CCR (64). Van analitzar retrospectivament 4 AC 

aleatoritzats amb FOLFOX4 en adjuvància (65,66,67,68) incloent 3742 pacients amb CCR EII-

III, i van observar que el benefici de FOLFOX4 respecte el grup control no era 

significativament diferent segons l’edat (SLM amb FOLFOX4 vs control: HR = 0,70 en <70 anys i 

0,65 en ≥70 anys, p=0,42; SG amb FOLFOX4 vs control: HR=0,77 en <70 anys i 0,82 i ≥70 anys, 

p=0,79). L’edat tampoc s’associava a major incidència d’EA neurològics severs, diarrea, 

nàusees/vòmits, infecció ni toxicitat global grau ≥3 (63% en <70anys vs 67% en ≥70, p=0,15). 

Només la incidència de toxicitat hematològica grau ≥3 va ser significativament superior en el 

grup de pacients ancians (neutropènia [43% vs 49%, p=0,04], trombocitopènia [2% vs 5%, 

p=0,04]).  

En aquest mateix sentit, en un recent anàlisi de l´estudi NO16968 de Haller et al (69) que 

avaluava la eficàcia i seguretat de XELOX respecte FU en bolus/LV (esquemes Mayo o RP) 

per grups d’edat i no es trobaren diferències segons l’edat. La magnitud del benefici va ser 

similar tant els majors com els menors de 70 anys (HR 0.79 (0.66-0.94) per als pacients <70 anys 

i HR 0.87 (0.63-1.18) per als de ≥70 anys) (53). 

En sentit contrari a aquests resultats, McCleary i cols (70) van analitzar la base de dades 

ACCENT, que inclou el MOSAIC i el NSABP- C07, els dos assaigs que aleatoritzen l´oxaliplatí) , 

per tal de determinar l’impacte de l’edat en la xifra de recurrències i de mortalitat en 

pacients amb CC EII/III . Es van incloure a l’anàlisi més de 12.500 pacients (75% estadi III) de 6 

assaigs clínics diferents, en els què es comparava el tractament adjuvant amb combinacions 

endovenoses de FU amb iriniotecà, oxaliplatí i FU oral (tegafur o capecitabina). Dels pacients 

analitzats, 10.499 pacients eren menors de 70 anys i 2.170 eren majors de 70 anys. Es van 

observar diferències estadísticament significatives a nivell de SG i SLP a favor del braç 

experimental en els pacients <70 anys, però no en els de >70 anys, independentment de si el 

comparador era un esquema basat en oxaliplatí, en irinotecà o FU oral. El percentatge de 

morts en ambdós braços va ser similar. Tanmateix, i al respecte de la comparació entre 
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l’administració oral i endovenosa de FU, l’estudi va concloure que en cas d’existir diferències 

entre ambdues formes d’administració, aquestes serien clínicament irrellevants. 

En definitiva, tant l’anàlisi de subgrups de l’estudi MOSAIC (19) com el de la base de dades 

ACCENT (70) van demostrar que l’edat suposava un factor predictiu de resposta, de manera 

que el benefici del tractament amb oxaliplatí en adjuvància era clar en pacients menors de 

65 anys en l’estudi MOSAIC (70 anys en el cas del ACCENT) però no es mantenia en els 

majors d’aquesta edat.  

La quimioteràpia adjuvant basada en 5-fluorouracil millora la supervivència en els pacients 

ancians amb càncer de còlon en estadi III de manera similar als pacients joves, sense 

comportar un increment significatiu de la toxicitat, i per tant, també se’ls ha d’oferir 

tractament adjuvant (IA). 

Existeixen dades contradictòries sobre el benefici del tractament amb oxaliplatí en pacients 

de > 65 anys. Per tant, aquesta combinació no es considera de primera elecció, i cal valorar 

el balanç benefici risc de seu ús en aquests pacients,  

 

Inici de la QT adjuvant després de la cirurgia 

El temps transcorregut entre la cirurgia i el inici de la QT adjuvant afecta la supervivència dels 

pacients. En un anàlisi epidemiològic publicat per Hershman et al, es van avaluar dades de 

4382 pacients de >65 anys amb CC, que havien estat tractats en adjuvància, i es va 

observar que una demora en l’inici de la QT s’associava a un increment de la mortalitat per 

càncer i de mortalitat global (71). Concretament, la demora en l’inici de l’adjuvància es va 

associar a un increment del 50% en la mortalitat específica per càncer (HR=1,5 [IC 95% 1,2-

1,9]). Respecte un interval de temps de referència entre cirurgia i inici de la QT adjuvant <1 

mes, intervals de 2-3 mesos es van associar a un augment de més del 40% en el risc de mort 

per qualsevol causa (HR=1,42 [IC 95% 1,15-1,74]), i quan la demora era >3 mesos, la mortalitat 

global va incrementar més del 60% (HR=1,62 [IC 95% 1,31-2,0]). 
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En el moment actual està plenament acceptat el paper de la quimioteràpia adjuvant en el 

càncer de còlon en estadi III, tant en pacients joves, com en pacients ancians.  

Els assajos clínics recolzen l’administració de 6 mesos de quimioteràpia post-operatòria. 

El temps transcorregut entre la cirurgia i l’inici de la quimioteràpia adjuvant hauria de ser 

inferior a 4-6 setmanes. 

A l’Institut Català d’Oncologia es recomana tractar amb quimioteràpia adjuvant durant 6 

mesos als pacients amb càncer de còlon ressecat en estadi III, d’acord amb el següent 

algoritme:  

o Esquema d’elecció: FOLFOX 4 (IA) o FOLFOX 6 

o Si contraindicació: 

- a oxaliplatí  De Gramont (IA) 

- per no possibilitat de catèter intravenós:  Xelox o Capecitabina (IIA) 

- Edat >70 anys:  

• Capecitabina  

• De Gramont 

• XELOX  

 * En base a les discrepàncies dels anàlisis de subgrups segons l’edat amb 

Xelox i Folfox es proposa individualitzar segons altres variables com criteris 

d’oncogeriatria (escales de funcionalitat i fragilitat) 

RECOMANACIÓ: 
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Taula 2. Estudis amb QT adjuvant en càncer de còlon en estadiatge II-III. 

Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Resultats Conclusions 

16 
André T et al 

(2004) 

FOLFOX4 vs 

De Gramont  

SLM a 3a 78,2% (IC 95% 75,6-80,7) vs 

72,9% (IC 95% 70,2-75,7) HR 0,77 (p=0,002)  

FOLFOX4 produeix una millora significativa 

en SLM a 3a comparat amb l’esquema De 

Gramont, amb una reducció del 23% del 

risc de recaiguda. 

17 

De Gramont 

A et al 

(2005) 

Actualitzaci

ó a 4a 
Reducció del 24% del risc de recaiguda (p=0,0008) 

Es manté una millora significativa de 

FOLFOX4 en SLM a 4 anys  comparat amb 

l’esquema De Gramont.   

18 

De Gramont 

A et al 

(2007) 

Actualitzaci

ó a 6a 

SG 78,5% vs 75,8% 

HR 0,85 (IC 95% 0,71-1,01) 

Es manté el benefici de FOLFOX4 en 

adjuvància, especialment en EIII. 

19 
André T et al 

(2009) 

Estudi 

MOSAIC:  

Fase III,  

aleatoritzat 

2246 

E II - III 

Resultats 

finals estudi 

(6ª) 

SLM a 5a 73,3% vs 67,3% HR 0,80 (IC 95% 0,68-0.93) (p=0.003) 

SG a 6a 72,9% vs 68,7% HR 0,80 (IC 95% 0,65-0,97) (p=0,023) 

No s’observen diferències en SG en EII.La 

freqüència de neuropatia perifèrica grau 3 

en pacients tractats amb oxaliplatí va ser 

del 1,3% 12 mesos després del tractament i 

de 0,7% als 48 mesos. 

33 
Benson AB 

et al (2004) 

Recomanacions de la ASCO en QT 

adjuvant en pacients E II 

No es recomana l’administració de QT adjuvant de manera 

rutinària en tots els pacients EII.  

Considerar el tractament en pacients EII amb factors de 

risc: ganglis mal mostrejats, lesions T4, perforació o 

obstrucció intestinal, histologia poc diferenciada. 

 

34 
Compton C 

et al (2000) 

Document de consens del College of 

American Pathologists sobre factors 

pronòstic en CCR 

Factors de risc: pT, pN, <12 ganglis examinats, invasió 

venosa, limfàtica o perineural, marges quirúrgics positius, 

CEA preoperatori elevat, histologia de grau 3. 
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Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Resultats Conclusions 

39 
QUASAR 

(2000) 

Estudi 

comparatiu 

2x2  

4927 

E II - III 

FU+LVHD vs 

FU+LVLD, 

± levamisol 

- LVHD vs LVLD:  

SG a 3a 70,1% vs 71%. OR de mort 1,04 (IC 95% 0,94-1,15) 

RR a 3a 36% vs 35,8%. OR 1(IC 95% 0,91-1,09) 

- levamisol vs palcebo: 

SG a 3a 69,4% vs 71,5%. OR de mort 1,1 (IC 95% 1,0-1,22) 

RR a 3a 37% vs 34,9%. OR 1,07(IC 95% 0,97-1,17) 

La inclusió de levamisol en els règims de QT 

no retarda la recurrència ni millora la 

supervivència.  

Dosis superiors de LV no aporten benefici 

extra respecte el règim amb dosis baixes. 

42 
Carrato A et 

al (2006) 

Fase III, 

aleatoritzat 

1601 

E III 

Esquema 

Mayo vs  FU 

en infusió 

SLR a 5a 57% vs 56%. HR 1(IC 95% 0,84-1,21) 

SG a 5a 71% vs 72% HR 0,91(IC 95% 0,71-1,16) 

Els esquemes amb FU en infusió no milloren 

la SLR ni la SG comparat amb l’esquema 

Mayo amb FU en bolus, però són menys 

tòxics. 

40 
Andre T et al 

(2003) 

Estudi 

GERCOR 

C96.1:  

Fase III, 

aleatoritzat, 

comparatiu 

2x2 

905 

E II - III 

De Gramont 

vs Esquema 

Mayo 

modificat,  

24 vs 36 

setm  

- De Gramont vs Mayo modificat: 

SLM a 3a 73% vs 72%. HR 1,04 (IC 95% 0,81-1,34) 

SG a 3a 86% vs 88%. HR 1,26 (IC 95% 0,9-1,78) 

- 36 vs 24 setmanes: 

SLM: HR 0,94 (IC 95% 0,74-1,21) 

SG: HR 1,276 (IC 95% 0,904-1,801) 

No s’observen diferències significatives en 

termes de SLM ni SG, tot i que es detecta 

una lleugera pitjor tendència en SG en el 

grup de De Gramont i en el grup tractat 36 

setm. L’esquema De Gramont és menys 

toxic que el Mayo modificat.  

41 
Andre T et al 

(2007) 

Estudi 

GERCOR 

C96.1:  

Fase III, 

aleatoritzat, 

comparatiu 

2x2 

905 

E II - III 

Actualitzaci

ó a 6a 

- De Gramont vs Mayo modificat: 

SLM a 6a 66% vs 65%. HR 1,01 (IC 95% 0,81-1,27) 

SG a 6a 76% vs 78%. HR 1,02 (IC 95% 0,77-1,34) 

- 36 vs 24 setmanes: 

SLM: HR 0,97 (IC 95% 0,77-1,22) 

SG a 6a 75% vs 78%. HR 1,11 (IC 95% 0,84-1,45) 

No s’observen diferències significatives en 

termes de SLM ni SG. 

43 
Kuebler J et 

al. (2007). 

Estudi NSABP 

C-07:  

Fase III, 

aleatoritzat,  

2407 

E II – III 
FLOX vs RP  

SLM a 4a 73,2% vs 67%  

HR 0,80 (IC 95% 0,69-0,93)(p<0,004) 

Neurotox grau 3: 8,2% vs 0,7% (p<0,001) 

Diarrea grau 3-4: 38% vs 32% (p=0,003) 

FLOX redueix un 20% el risc de recaiguda.  

L’addició d’oxaliplatí a RP setmanal millora 

significativament la SLM en pacients amb 

càncer de còlon EII-III. 
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Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Resultats Conclusions 

44 
Land S et al 

(2007) 

Estudi NSABP 

C-07:  

Fase III, 

aleatoritzat 

2492 

E II – III 

Comparaci

ó de 

neurotoxicit

at 

Neurotox expressada pels pacients:  

grup FLOX > grup RP durant els 18 mesos de seguiment 

(p<0,0001) 

Oxaliplatí es relaciona significativament 

amb l’aparició de neurotox, més freqüent a 

les mans en l’inici del seguiment, i més 

duradora als peus (seguiment fins a 

18mesos). 

45 
Saltz L et al 

(2007) 

Fase III, 

aleatoritzat 

1264 

E III 
RP vs IFL 

SG a 5a 71% vs 68%  

SLM a 5a 61% vs 59%  

L’addició d’irinotecan no aporta millores en 

SG ni SLM, mentre sí que augmenta la 

toxicitat letal i no letal.  

SLM a 3a: 60,3% vs 63,3% (p=0,09) 

46 
Van Cutsem 

E et al (2005) 

Fase III, 

aleatoritzat 

2124 

E III 

Infusió FU+LV 

± irinotecan 

-SLP/SLM  <70a: HR 0,70 

                   ≥70a: HR 0,65  

-SG            <70a: HR 0,77 

          ≥70a: HR 0,82 

(p=0,42) 

 

(p=0,79) 

 

L’addició d’irinotecan no aporta beneficis 

significatius 

49 
Twelves C et 

al (2005) 

Estudi X-ACT: 

Fase III,  

aleatoritzat 

1987 

E III 

SLM a 3a 64,2% vs 60,6% (p=0,12) (HR 0,87 [IC 95% 0,75-1,00]) 

SLR a 3a 65,5% vs 61,9% (p=0,12) (HR 0,86 [IC 95% 0,74-0,99]) 

SG a 3a 81,3% vs 77,6% (p=0,05) (HR 0,85 [IC 95% 0,69-1,01]) 

Cape és almenys tan efectiva com FU/LV 

en termes de SLM, però superior en SLR 

(p=0,04).  

La SG no va ser significativament diferent 

entre els grups de tractament (p=0,07). 

Cape es relaciona amb menys toxicitat 

grau 3-4 que RP (p<0,001).  

50 
Cassidy J et 

al (2006) 

Estudi X-ACT: 

Estudi 

farmaco-

econòmic  

1987  

E III 

Cape 14d 

c/21 x 8 

cicles vs 

Esquema 

Mayo x 6 

cicles Cape redueix un 57% els costos de tractament (adquisició i 

administració) i >75% els costos socials. Requereix menys 

fàrmacs/ hospitalitzacions derivats dels EA  

Cape és una teràpia dominant respecte 

FU/LV, des d’un punt de vista social i sanitari: 

obté resultats clínics com a mínim iguals que 

FU/LV, a menor cost. 

51 

52 

69 

Haller et al 

(2010)  

Schmoll 

(2012) 

Fase III 

aleatoritzat 

1886 

EIII 

CAPOX vs 

Esquema 

Mayo/RP 

SLM a 57 m: 71% vs 67%  HR 0,80 [0,69-0,93] p=0.0045 

SLM a 4a: 68,4% vs 62,3% 

SLM a 5a:66,1% vs 59,8% 

SLM a 7 a: 63% vs 56% HR 0,80 [0,69-0,93]   

L’addicció d’Oxaliplatí a capecitabina 

aporta millores significatives en SG, mentre sí 

que millora la SLR i SLM. El benefici es manté 

en els pacients >70 anys. 
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Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Resultats Conclusions 
NO16968 SG a 5a: 78% vs 74% (HR 0,87 [0,72-1,05]p: 0,1486) 

SG a 7a:73% vs 67%  (HR 0.84; (IC 95% 0.71-1.00)) 

HR <70a: 0.79 (0.66-0.94) 

HR ≥ 70a: 0.87 (0.63-1.18) 

55 
Schmoll HJ 

et al (2007) 

Fase III, 

aleatoritzat  

1864 

E III 

CAPOX vs 

Esquema 

Mayo/RP 

Tox grau 3-4: 55% vs 47% 

Menys diarrea, alopècia 

Més neurotox, vòmits i síndrome mà/peu 

CAPOX té un perfil de seguretat 

acceptable en adjuvància.  

Pendents de publicar dades d’eficàcia, en 

24 mesos 

56 
Lembersky B 

et al (2006) 

Fase III, 

aleatoritzat 

1608 

E II - III 

UFT/LV oral 

vs RP iv 

SG a 5a 78,5% vs 78,7%. HR 1,014 (IC 95% 0,825-1,246) 

SLM a 5a 67% vs 68,2%. HR 1,004 (IC 95% 0,847-1,190) 

Tox grau 3-4: 38,2% vs 37,8% 

UFT/LV aconsegueix similars SG i SLM que 

FU/LV i es poden considerar equivalents. 

57 
Allegra  C et 

al (2011) 

Fase III 

aleatoritzat 

2672 

E II - III 

FOLFOX6 vs 

FOLFOX6+BV 

SLP HR 0,89 (0,76-1,04 ; p=0,15) 

SLP a 3 a : 77,4% vs 75,5% 

SLP a 3 a EI : 87,4% vs 84,7% 

SLP a 3 a EIII : 74,2% vs 72,4% 

L’addició de Bevacizumab no prolonga 

significativament la SLP.  

58 
Gramont A et 

al (2011) 

AVANT 

Fase III 

 

3451 

(2867 

Est  III) 

FOLFOX4 vs 

FOLFOX4+BV 
Resultats en SLP  favorables a QMT sola Resultats negatiius.  

59,  

60 

Goldberg et 

al (2010) 

NCCTG N0147 

Fase III 

1624 

kras 

WT Est 

III 

FOLFOX4 vs 

FOLFOX4 + 

BV 

SLP 3a: FOLFOX vs FOLFOX-BV: HR 1.18 (0.92-1.52); p=0.33) 

Toxicitat augmentada en pacients ≥70 anys 

Inicialment va incloure pacients 

independentment de l’estat del KRAS. 

Posteriorment es va requerir determinació 

prospectiva del KRAS. 

64 
Goldberg R 

et al (2006) 
Retrospectiu  

3743 

E II - III 

FOLFOX4 vs 

control:   

en <70a vs 

≥70a 

Tox grau ≥3: 63% vs 67% (p=0,15) El benefici de FOLFOX4 vs control no 

presenta diferències significatives segons 

l’edat.  

FOLFOX4 és segur en pacients grans.  

L’edat no hauria de ser un factor limitant en 

el tractament amb FOLFOX4. 
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Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Resultats Conclusions 

E: estadi; SLM: supervivència lliure de malaltia; SLR: supervivència lliure de recaiguda; SG: supervivència global; HR: hazard ratio; OR: odds ratio; RR: risc de recaiguda; 

EA: efectes adversos; tox: toxicitat; d: dies; a: anys; setm: setmana; QT: quimioteràpia; CCR: càncer colorectal; pT: extensió tumoral; pN: afectatció ganglionar. 

FU: 5-fluorouracil; Cape: capecitabina; LV: folinat càlcic; LVHD: LV a dosis altes (350mg); LVLD: LV a dosis baixes (50mg); UFT: uracil oral+tegafur; BVZ: bevacizumab; 

FOLFOX4: Oxaliplatí dia 1+ De Gramont; De Gramont: LV+FU bolus+infusió FU 22h x2d c/14dies; FLOX: RP+ Oxaliplatí setm 1,3,5 de cada cicle; RP: LV+FU bolus 

setmanals x 6 + 2 setm descans; Esquema Mayo: LV + FU bolus x 5 dies c/28; CAPOX: Cape x14d +oxaliplatí dia 1c/21x 8cicles; IFL: irinotecan+LV+FU bolus setmanals x4 

+ 2 setm de descans. 



 

29 
 

Institut Català d’Oncologia 

ICOPraxi per al tractament mèdic  
i amb irradiació del càncer colorectal 2a edició: desembre 2012 

B. CÀNCER DE RECTE 

El recte està localitzat a la regió pelviana i s’estén des de la mucosa transicional de la línia 

dentada anal, fins al còlon sigmoide a nivell de la reflexió peritoneal. L’abordatge quirúrgic 

del recte és complicat, i es veu limitat per la restricció òssia que suposa l’existència de la 

pelvis, la qual cosa redueix les possibilitats d’aconseguir marges quirúrgics negtius amb la 

resecció, augmentant conseqüentment el risc de recurrència locoregional (RL). Aquest risc 

incrementat de RL, amb unes taxes d’incidència al voltant del 15-45% després de cirurgia 

convencional (72), així com un pitjor pronòstic global, fan que el tractament del CR difereixi 

sensiblement de l’abordatge del CC, pel què fa a la tècnica quirúrgica emprada, en l’ús de 

radioteràpia (RDT) i en l’administració de QT. Concretament, en la majoria de pacients amb 

CR E II/III es recomana fer tractament combinat amb cirurgia, RDT i QT. 

Les definicions del CR varien segons les fonts, però la més acceptada és aquella que el 

defineix com aquell tumor que es presenta en els 12-15cm que hi ha des del marge anal, 

mesurats per sigmoidoscòpia rígida (73). Cal considerar que no és el propòsit d’aquest 

protocol establir l’estratègia terapèutica dels tumors del canal anal, definit com la part del 

tub digestiu que des del marge anal es prolonga fins la línia pectínia, línea dentada o línea 

ano-rectal, que constitueix el límit inferior del recte.  

Per tal de poder establir un diagnòstic correcte, que condicionarà l’estratègia terapèutica a 

seguir, en el context del CR és fonamental dur a terme una ajustada estadificació 

preoperatòria, a partir de la realització de les exploracions pertinents: història clínica, 

exploració física, colonoscòpia completa amb biòpsia de la lesió rectal, ecografia 

endorrectal, ressonància magnètica nuclear (RMN) pelviana i TC toraco-abdominal (1,10). 

Moltes publicacions han subdividit les localitzacions del CR en 3 parts (recte superior, recte 

mig i recte inferior) per facilitar l’anàlisi, cosa que ha permès la identificació de grups de 

pacients amb CR de diferent pronòstic. Així, el CR situat en el recte inferior sembla associar-

se a un pitjor pronòstic, possiblement a causa de les majors dificultats per aconseguir marges 

quirúrgics negatius en la resecció d’aquests tumors. 

Amb l’objectiu de descriure amb concreció la localització de la lesió tumoral, en la present 

guia, d’acord amb l’opinió de l’equip de desenvolupament de la mateixa i segons la 

classificació adoptada per Burton et al (73), es defineixen 3 nivells anatòmics de localització 

dels CR, en base a la distància existent entre el límit inferior del tumor i el marge anal, 

mesurada per RMN o per fibrocolonoscòpia (Taula 3). 

Taula 3. Nivells anatòmics de localització del CR 

Nivell 

anatòmic 

Localització del 

tumor 

Distància respecte el 

marge anal 

1 Recte inferior < 5cm 

2 Recte mig 5 a 10cm 

3 Recte superior >10cm 
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1) TRACTAMENT DEL CÀNCER DE RECTE RESSECABLE 

L’establiment d’un pla terapèutic òptim per al pacient amb CR és un procés complex que 

haurà de tenir en compte, no solament decisions sobre la intenció de l’acte quirúrgic 

(resecció curativa o pal·liativa), sinó que també haurà de valorar l’impacte de l’abordatge 

terapèutic en la funcionalitat del pacient (manteniment o recuperació de la funció intestinal 

o de la continència anal, preservació de les funcions genitourinàries)(10). En determinats 

casos, tractar d’assolir simultàniament l’objectiu de la curació, infligint el mínim impacte 

sobre la qualitat de vida del pacient, pot convertir-se en un veritable repte. És per això que 

la informació preoperatòria referent a l’estadiatge clínic de la malaltia ha de ser el màxim 

d’acurada possible, ja que serà la que determinarà la presa de decisions respecte el 

tractament, la intenció de la cirurgia i el maneig global del pacient. 

L’abordatge terapèutic dels pacients amb CR comprèn una àmplia varietat de possibilitats, 

que van des de l’excisió quirúrgica que per sí sola pot ser curativa en el cas de tumors en 

estadis precoços (EI), fins a l’administració de quimioradioteràpia (QRT) preoperatòria o QT 

adjuvant. Tot i així, per a la majoria de pacients, quan és practicable, la resecció abdominal 

constitueix la part fonamental del tractament del CR (74).  

 

1.1. Cirurgia en el càncer de recte 

En el CR, l’aproximació quirúrgica varia depenent de la localització i l’extensió de la lesió 

primària, incloent procediments locals com la polipectomia, l’excisió transanal i la 

microcirurgia transanal, o tècniques més radicals que inclouen una resecció transabdominal, 

com són la resecció anterior baixa (LAR en les seves sigles en anglès) o la resecció 

abdominoperineal (APR en les seves sigles en anglès)(10). En qualsevol cas, la qualitat de la 

cirurgia en el CR constitueix el factor predictiu més important de supervivència. 

Els tumors de recte mig i superior solen ser abordats mitjançant LAR amb anastomosi 

colorectal, que en el cas de lesions de terç mig, pot requerir temporalment de la realització 

d’una ileostomia o colostomia de descàrrega. En el cas dels tumors de recte inferior, les 

tècniques emprades són diverses, ja que poden ser vàries les estratègies que permetin 

conjugar la cirurgia radical amb el manteniment del trànsit digestiu. Aquestes inclouen la 

APR, en els casos en què no es poden aconseguir marges distals segurs, o tècniques 

preservadores d’esfínters, quan això és possible (resecció anterior ultrabaixa amb 

anastomosis coloanal, resecció interesfinteriana). 

L’exèresi total del mesorecte (TME en les sigles en anglès) és considerada la tècnica 

quirúrgica estàndard fonamental en les reseccions de CR (75). Aquesta tècnica requereix la 

realització d’una dissecció més enllà del pla del mesorecte amb uns marges circumferencials 

ben definits, de manera que el recte, juntament amb el greix perirectal i els ganglis limfàtics 

que l’envolten, són extrets com una única peça (9). La TME pretén obtenir espècimens de 

marges circumferencials negatius, i la seva pràctica ha permès aconseguir una important 

reducció de les taxes de RL, que han passat del 30-40% al 5-15%, posant de manifest la 
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importància que la tècnica quirúrgica té en l’èxit de l’abordatge del CR (74). En un estudi 

del Dutch Colorectal Cancer Group, la realització de TME als pacients amb CR ressecable va 

permetre obtenir una taxa de RL a 2 anys del 8,2%, significativament inferior a les reportades 

en estudis anteriors fets amb cirurgia convencional, no estandarditzada, en què s’obtenien 

taxes de RL del 15-45% (72). 

En el cas del càncer de recte en estadi I, es considera que la resecció del recte afectat 

mitjançant l’exèresi total del mesorecte pot ser curativa sense necessitat de tractament 

quimio/radioteràpic, i és d’elecció per a l’abordatge del càncer de recte en estadis 

precoços, de baix risc.  

 

1.2. Tractament radioteràpic del càncer de recte 

L’abordatge del CR generalment inclou tractament locoregional, atesa l’alta incidència de 

RL associada, en contraposició a l’abordatge adjuvant del CC, que sol estar més enfocat a 

prevenir l’aparició de metàstasis (MTS) a distància davant les taxes relativament baixes de RL 

associades al mateix.  

Diversos AC de qualitat contrastada han establert que els esquemes de RDT preoperatòria 

redueixen les taxes de RL en el CR ressecable (74), tot i que l’impacte de la RDT 

perioperatòria en la SG dels pacients tractats és més controvertida. Cal també tenir en 

compte que la RDT afegeix toxicitat al tractament, en forma d’obstrucció intestinal, disfunció 

anal i sexual (72,76,77). El Swedish Rectal Cancer Trial es plantejà l’objectiu de demostrar que 

la RDT preoperatòria tenia un impacte positiu en la SG, per la qual cosa es van aleatoritzar 

1168 pacients amb CR ressecable a rebre RDT preoperatòria (25 Gy en 5 fraccions de 500 

cGy cadascuna durant 1 setmana) seguida de cirurgia, o a rebre tractament exclusivament 

quirúrgic (78). Amb una mitjana de seguiment de 13 anys, la taxa de RL als 5 anys va ser del 

9% en el grup tractat amb RDT respecte el 26% dels pacients tractats exclusivament amb 

cirurgia (p<0,001), alhora que la SG a 5 anys també va resultar significativament millor en el 

grup tractat amb RDT preoperatòria (38% vs 30%, p=0,008). Per tant, en aquest cas, els 

resultats evidenciaven que, efectivament, l’addició de RDT al tractament quirúrgic 

incrementava la SG, alhora que reduïa les taxes de RL en tots els subgrups de pacients amb 

CR ressecable. 

El període de reclutament va ser entre els anys 1987 i 1990 i de RL va ser del 9% en el grup 

tractat amb RDT respecte el 26% dels pacients tractats exclusivament amb cirurgia (p<0,001), 

alhora que la SG també resultà significativament millor en el grup tractat amb RDT 

preoperatòria (38% vs 30%, p=0,008). Per tant, en aquest cas, els resultats evidenciaven que, 

efectivament, l’addició de RDT al tractament quirúrgic incrementava la SG, alhora que 

reduïa les taxes de RL en tots els subgrups de pacients amb CR resecable (79).  

Més endavant, la TME va demostrar la seva capacitat de millorar el control local de la 

malaltia així com la SG en pacients amb CR ressecable, de manera que en el citat estudi del 

Dutch Colorectal Cancer Group es va avaluar el benefici conjunt de les 2 aproximacions 
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terapèutiques que fins aleshores havien aportat millores en les taxes de RL: la RDT 

preoperatòria i la TME (72). L’assaig va incloure 1861 pacients amb CR ressecable que van 

ser tractats amb RDT (5Gy/dia durant 5 dies consecutius) prèvia a la TME, o amb cirurgia sola 

(practicant-se també una TME). Els resultats mostraren que la RDT seguia aportant un benefici 

significatiu a la TME en termes de control local, ja que les taxes de RL als 10 anys de 

seguiment passaven del 11% al 5% (p<0,001) quan s’afegia tractament amb RDT 

preoperatòria). Respecte a la supervivència, la incidència de mort per càncer als 10 anys va 

ser del 17 % en el grup de tractament combinat i del 22 % en el grup de cirurgia sola (p=0.04). 

Els beneficis en el control local, però, no es van traduir en aquesta ocasió en beneficis en SG, 

donat que en el grup de RDT hi va haver més morts per altres causes. 

En pacients en l’EIII amb els marges de resecció circumferencial negatius, Willem i cols van 

trobar una SG als 10 anys va ser del 50 % en el grup de tractament combinat i del 40% en el 

grup de cirurgia sola (p=0.032) (80).  

Amb la intenció de seleccionar el grup de pacients amb alt risc de recidiva local per 

administrar RDT, evitant aquesta a la resta de pacients, es va posar en marxa un estudi 

aleatoritzat multicèntric que comparava la RDT hipofraccionada preoperatòria amb la QRT 

postoperatòria en casos seleccionats (pacients amb el marge de resecció circumferencial 

positiu). En l’estudi entraren 1350 pacients afectes de CR resecable. Amb una mitjana de 

seguiment de 4 anys es va trobar una reducció del 61% en el risc relatiu de RL en el grup de 

RDT preoperatòria (p<0.0001); la supervivència lliure de malaltia també va millorar en un 6% 

(p=0.03) malgrat no va suposar cap millora en la SG (81).  

Al mateix temps, també es va intentar comprovar la idoneïtat de l’esquema de RDT 

hipofraccionada (5 Gy en 5 fraccions), comparant-lo amb la QRT convencional, en dos 

estudis en els que no es van observar diferències en SG, en SLM ni en el control local entre les 

2 aproximacions terapèutiques(82,83).  

La RDT hipofraccionada normalment s’administra en la setmana anterior a la cirurgia, fet que 

implica que no hi hagi temps per tal que es produeixi una disminució de la tumoració Amb 

tot, es considera que aquesta tècnica d’hipofraccionament no és adequada per al 

tractament de tumors avançats (que amenacin el marge de resecció circumferencial) o 

tumors localitzats en el terç inferior (84,85). Actualment s’està investigant la seva 

implementació terapèutica en un estudi fase III en el que es compara la RDT 

hipofraccionada amb cirurgia immediata, la RDT hipofraccionada amb la cirurgia a les 4-8 

setmanes o la RDT sola normofraccionada amb cirurgia a les 4-8 setmanes (86).  

Així mateix, tot i que la toxicitat aguda d’aquesta tècnica és menor respecte a la provocada 

per la QRT convencional, la toxicitat crònica s’incrementa, destacant especialment la 

possibilitat de desenvolupar obstrucció intestinal, disfunció anal i sexual (87-89). 

La taula 4 recull els resultats fonamentals d’aquests AC. 

Les conclusions derivades de la metanàlisi realitzada pel Colorectal Cancer Collaborative 

Group, publicat el 2001, en què s’avaluaren 22 AC aleatoritzats amb 8507 pacients tractats 
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amb RDT perioperatòria respecte cirurgia sola, podrien servir encara per definir el paper de 

la RDT perioperatòria en el CR ressecable (76). D’acord amb aquesta revisió, l’administració 

de RDT tant pre com postoperatòriament en el CR ressecable s’associa a un menor risc de RL 

comparat amb l’abordatge exclusivament quirúrgic (reduccions del 46% i del 36,9% 

respectivament, del risc de RL, respecte cirurgia sola). Malgrat tot, l’impacte en la 

supervivència de qualsevol dels 2 esquemes de RDT és mínim, obtenint-se una reducció 

marginal del 5,4% (p=0,06) en el risc de mort en afegir RDT al tractament quirúrgic. No 

obstant, en el grup de pacients tractats amb RDT preoperatòria a dosis altes es va observar 

una taxa de mortalitat menor respecte els pacients tractats només amb cirurgia (56.4% i 

58.9%, p=0.04). Per últim, citar que en una altra metaanàlisi de 14 estudis aleatoritzats de RDT 

preoperatòria, en CR resecable amb una branca de cirurgia sola, la RDT va augmentar la SG 

als 5 anys (p= 0.03)(90) 

Amb tota l’evidència sobre els efectes beneficiosos de la radioteràpia en la reducció de les 

recurrències locals, es pot considerar que la RDT convencional és l’esquema adequat pel 

tractament dels tumors avançats, mentre que la radioteràpia hipofraccionada seria una 

alternativa en pacients d’edat avançada o bé amb comorbiditat (IA). 

 

1.3. Quimioradioteràpia en el càncer de recte 

L’addició de QT al tractament radioteràpic permet una major sensibilització dels teixits 

irradiats a l’efecte local de la RDT, alhora que facilita el control sistèmic de la malaltia. Per la 

seva banda, en el context neoadjuvant, es considera que la QRT podria incrementar les 

taxes de RCp (10). 

Concretament, la QRT postoperatòria en el CR localment avançat ha demostrat la seva 

capacitat de millorar tant el control local com la SG, comparada amb una aproximació 

exclusivament quirúrgica o amb la combinació de cirurgia i RDT. El Gastrointestinal Tumor 

Study Group va aleatoritzar 227 pacients amb CR ressecat, T3-T4 o amb ganglis afectats, a 

rebre tractament adjuvant amb RDT, amb QT sola, amb RDT+FU, o a observació després de 

cirurgia (91). La combinació de QRT va permetre assolir reduccions significatives en la taxa 

de RL, així com un augment en la SG (no observat en els grups de QT i RDT soles), respecte els 

resultats obtinguts en els pacients tractats només quirúrgicament. Aquestes millores en el 

control local de la malaltia i en la SG associades al tractament adjuvant amb QRT 

combinada van ser confirmades en un AC posterior, realitzat pel North Central Cancer 

Treatment Group (NCCTG)(92). Les dades procedents d’aquests 2 estudis van condicionar el 

National Institute of Health a emetre, en una conferència de consens el 1990, la 

recomanació de tractar els pacients amb CR EII-III de manera rutinària amb QRT adjuvant 

(93). 

Posteriorment, Bosset et al van tractar de definir quin era l’efecte del tractament 

quimioteràpic afegit a la RDT preoperatòria en 4 esquemes temporals diferents, i quin 

benefici aportava l’administració de QT postoperatòria en el tractament del CR ressecable 
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EII-III (94,95). Es van aleatoritzar 1011 pacients que van ser tractats amb alguna de les 

següents combinacions: RDT preoperatòria (45Gy en 25 fraccions), QRT preoperatòria (amb 

FU/LV durant la primera i la cinquena setmana de RDT), RDT preoperatòria i QT adjuvant (4 

cicles del mateix règim de FU/LV cada 3 setmanes), o QRT preoperatòria amb QT adjuvant 

(taula 4). Tant la dosi com el fraccionament de RDT eren els mateixos en els 4 grups de 

tractament.  

Els resultats d’aquest AC van posar de manifest que la QT afegida concomitantment a la RDT 

preoperatòria potenciava l’efecte tumoricida de la RDT, la qual cosa es traduïa en què la 

QRT preoperatòria s’associava a reduccions significatives (p<0,001) en la mida del tumor, 

l’estadiatge patològic (pTN) i les taxes d’invasió limfàtica, vascular i perineural, respecte la 

RDT neoadjuvant sola.  

Malgrat tot, no s’observaren beneficis en termes de SG a 5 anys (65,8% en els grups tractats 

amb QRT neoadjuvant i 64,8% en els grups de RDT sola; HR de mort 1,02 [IC 95% 0,83-1,26]), ni 

en SLM a 5 anys (56,1% en els grups de QRT neoadjuvant i 54,4% en els grups de RDT sola; HR 

de progressió 0,84 [IC 95% 0,78-1,13]) al comparar l’efecte de la QT afegida al tractament 

radioteràpic neoadjuvant. Similars resultats van obtenir-se al comparar el benefici aportat 

per la QT adjuvant respecte els 2 grups tractats només en neoadjuvància: SG a 5 anys de 

67,2% en els grups tractats en adjuvància respecte de 63,2% en els pacients sense 

tractament postoperatori (p=0,12); HR de progressió al comparar la QT adjuvant respecte la 

no adjuvància de 0,87 [IC 95% 0,72-1,04].  

Els autors destaquen el fet que l’adherència a la QT postoperatòria va ser del 42,9%, mentre 

que el compliment en l’administració de les dosis de QT en el context preoperatori va ser del 

82,0%. Per altra banda, tot i que el tractament amb QT després d’una neoadjuvància amb 

QRT no tenia cap impacte en les taxes de RL, es va observar que el fet d’afegir QT, ja sigui 

pre o postoperatòriament, aportava un benefici significatiu en termes de control local, al 

comparar-ho amb els resultats obtinguts en els pacients tractats amb RDT preoperatòria 

exclusivament.  

L’estudi FFCD 9203 va seguir explorant el benefici aportat per la QT afegida al tractament 

radioteràpic neoadjuvant, en 733 pacients amb CR T3-4, Nx que van ser aleatoritzats a rebre 

RDT preoperatòria (45Gy en 5 setmanes) sola, o concomitant amb FU bolus (350mg/m2/dia 

per 5 dies, la primera i cinquena setmanes de RDT) i LV (96). Tots els pacients van rebre 4 

cicles de QT adjuvant amb el mateix esquema que en la neoadjuvància, en intervals de 4 

setmanes. En aquest cas, tampoc es van observar diferències significatives en SG ni en 

supervivència lliure de progressió (SLP) a 5 anys entre els 2 grups de tractament (SG de 67,9% 

vs 67,4%, HR de mort=0,96 [IC 0,73-1,27]; SLP de 55,5% vs 59,4%, HR=0,96 [IC 0,77-1,20], amb 

RDT sola i QRT preoperatòria, respectivament). En canvi, sí que es van obtenir diferències 

significatives en el control local, que va beneficiar el tractament amb QRT (taxa de RL de 

16,5% amb RDT vs 8,1% amb QRT, RR de recurrència=0,50 [IC 0,31-0,80]), però a expenses de 

més toxicitat global grau ≥3 (2,9% amb RDT vs 15%). 
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A partir de l’evidència prèviament comentada sobre els beneficis aportats per la RDT 

neoadjuvant en el tractament del CR, i amb la demostració que l’addició de QT al 

tractament radioteràpic preoperatori millora la supervivència dels pacients amb CR EII-III, el 

German Rectal Cancer Study Group va dissenyar un AC per comparar l’eficàcia de la QRT 

administrada pre o postoperatòriament en el tractament del CR EII-III (97). L’estudi va 

incloure 823 pacients aleatoritzats a rebre irradiació amb 50,4Gy en 28 fraccions, 5 dies a la 

setmana, amb FU concomitant en infusió contínua de 120h, a 100mg/m2/dia durant la 

primera i la cinquena setmana, en el context neoadjuvant o després de realitzar la TME. Els 

pacients eren tractats amb 4 cicles de QT adjuvant (FU bolus 500mg/m2/dia per 5 dies, cada 

4 setmanes), l’administració dels quals començava 4 setmanes després de la cirurgia en el 

grup de pacients tractats en neoadjuvància, o 4 setmanes després d’haver-se finalitzat la 

QRT en el grup assignat a QRT postoperatòria. Els resultats van demostrar que la QRT 

administrada en neoadjuvància s’associava a una reducció significativa de les taxes de RL 

(6% vs 13%, p=0,006) i a una menor toxicitat aguda grau ≥3 (27% vs 40%, p=0,001), alhora que 

permetia la preservació de l’esfínter en un major número de pacients (39% vs19%, p=0,004), 

respecte el tractament amb QRT postoperatòria. Tot i així, en l’estudi no es van observar 

diferències significatives en termes de SLM (68% vs 65%) ni en SG (76% vs 74%) a 5 anys entre 

les 2 aproximacions terapèutiques. 

La quimioradioteràpia preoperatòria obté millors resultats que la radioteràpia sola o que un 

abordatge exclusivament quirúrgic en el tractament del càncer de recte ressecable en 

estadi II-III (IA).  

Dades obtingudes d’assajos clínics aleatoritzats avalen l’ús del tractament quimioradio-

teràpic en el context neoadjuvant (IA). 

Per tal de definir l’esquema de QT apropiat per a ser administrat concomitantment amb la 

RDT, es disposa de diversos estudis que aporten evidència al respecte (98,99).  

El primer d’ells és un AC del NCCTG publicat el 1994, amb 680 pacients amb CR ressecable 

EII-III, en el qual es va demostrar que, comparat amb la seva administració en bolus, FU en 

infusió (225mg/m2/dia) concomitant amb RDT (durant 5 setmanes) en el context adjuvant 

s’associava a un menor risc de RL (37% vs 47%, p=0,01) i a una millor SG (70% vs 60%, p=0,005) 

(98).  

El 2002, l’estudi Intergroup 0114 va avaluar l’eficàcia de 4 esquemes de QRT adjuvant basats 

en FU bolus, modulat o no amb LV i/o LEV, en 1695 pacients amb CR ressecable EII-III (99). La 

SG i la SLM no van mostrar diferències significatives entre els grups de tractament, així com 

tampoc van ser diferents les taxes de RL, després de 7,4 anys de seguiment. D’aquesta 

manera, es concloïa que l’addició de LV o LEV als règims de QRT adjuvant no aportava cap 

avantatge respecte a FU en bolus sol combinat amb RDT, en l’abordatge del CR ressecable. 

L’equivalència entre LV/FU bolus i FU sol en infusió, concomitants amb RDT en adjuvància, va 

ser demostrada en un AC fase III amb 1917 pacients amb CR ressecable EII-III (100). En aquest 

estudi es van obtenir resultats similars en termes de SLM i SG amb l’administració de FU en 
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infusió contínua i FU en bolus modulat amb LV, administrats concomitantment amb RDT 

postoperatòria. Tot i així, s’observaren diferències clínicament significatives en toxicitat 

hematològica, que va ser superior en el grup tractat amb FU en bolus, d’acord amb 

l’observat en altres contextos al comparar FU en bolus i en infusió (40-42).  

En la quimioradioteràpia neoadjuvant en el càncer de recte ressecable estadis II-III, 

l’administració de 5-fluorouracil en infusió contínua durant la irradiació pèlvica millora 

l’eficàcia del tractament combinat respecte d’altres alternatives (IA). 

Si l’evidència disponible sembla donar suport a l’administració de QT basada en 

fluoropirimidines de manera concurrent al tractament amb RDT, l’aproximació següent 

consistiria en establir el paper de les fluoropirimidines orals en el context de la QRT 

neoadjuvant en el CR ressecable. Tot i no disposar-se de cap AC fase III que aporti 

informació al respecte, una sèrie de fases II han demostrat que la QRT amb Cape és ben 

tolerada en la majoria de pacients amb CR EII-III, alhora que assoleix resultats similars als 

obtinguts amb FU en infusió concomitant amb RDT (101-107) (taula 5). Els règims de QRT 

neoadjuvant en aquests AC van consistir en dosis de RDT fraccionada d’entre 45-50,4Gy 

administrada de manera concomitant amb Cape 825mg/m2/12h els dies de RDT o cada dia 

continuadament fins a finalitzar la RDT, a les 5 setmanes. Amb aquests esquemes es reporten 

taxes de RCp que varien entre el 4% i el 24% segons l’estudi, amb uns perfils de seguretat que 

els autors dels AC consideren com a favorables. Actualment, s’estan duent a terme alguns 

AC fase III per tal de determinar el paper de Cape en els esquemes de QRT neoadjuvant 

comparant-la amb la QRT basada en FU (101). 

Tot i que amb un grau d’evidència menor, capecitabina associada a RDT en el tractament 

neoadjuvant del CR ressecable EII-III pot ser considerada una alternativa al 5-fluorouracil en 

infusió contínua (IIIA). 

D’una revisió dels AC fase II/III amb dades sobre l’impacte de la QRT neoadjuvant en la taxa 

de RCp se’n deriva que la manera d’administrar FU i la dosi de RDT, juntament amb la 

utilització de règims amb 2 fàrmacs citotòxics, són les variables relacionades 

significativament amb la incidència de RCp després de QRT neoadjuvant en el CR (108). En 

aquest anàlisi multivariant s’afirma que les majors taxes de RCp s’obtenen en aquells estudis 

que avaluen l’eficàcia dels règims de QRT neoadjuvant amb 2 fàrmacs, i/o quan FU 

s’administra en infusió contínua o quan el que s’administra és Cape. Alhora, dosis de RDT 

inferiors a 45Gy es relacionen de manera significativa amb menors taxes de RCp. 

En aquest sentit, algunes publicacions han explorat l’eficàcia i la seguretat de fer tractament 

amb QRT neoadjuvant amb la combinació de 2 fàrmacs citostàtics (taula 5). El Radiation 

Therapy Oncology Group Trial 0012 va ser un AC fase II amb 106 pacients amb CR T3-T4 

ressecable, aleatoritzats a rebre tractament amb FU en infusió contínua (225mg/m2/dia) 

durant tot el període d’administració de RDT neoadjuvant (55,2-60Gy), o FU en infusió de 

120h setmanals associat a IRI (50mg/m2/setmanal) en combinació amb RDT (50,4-54Gy per 4 

setmanes)(109). La taxa de RCp obtinguda amb els 2 esquemes de tractament preoperatori 
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va ser la mateixa (26%), alhora que la tolerabilitat dels 2 esquemes de QRT neoadjuvant 

també va ser similar (tot i que la toxicitat global grau≥3 va ser lleugerament superior en el 

grup tractat amb FU+IRI, 51% vs 42%). La conclusió de l’estudi era que, tot i que no 

s’observaven diferències entre les 2 aproximacions neoadjuvants, el fet d’intensificar les dosis 

de RDT o de QT permetia assolir millors resultats (taxes de RCp superiors a les reportades per 

altres estudis, amb dosis considerades convencionals) sense comprometre la seguretat. 

En la mateixa línia, 3 AC fase II han explorat l’eficàcia i la seguretat de combinar Cape+OX 

en concomitància amb RDT, en la neoadjuvància del CR ressecable EII-III (110-112)(taula 5). 

En l’estudi RadiOxCape, 40 pacients van ser tractats amb 45Gy de RDT administrada 

concomitantment amb OX (50mg/m2/setmanal) i Cape (825mg/m2/12h els dies de RDT), 

durant 5 setmanes (110); l’estudi CORE va avaluar el mateix règim de QRT en 87 pacients 

(111); mentre que, per la seva banda, l’estudi de Rödel et al, va incloure 110 pacients 

tractats amb 50,4Gy de RDT fraccionada preoperatòria per 5 setmanes, combinada amb OX 

(50mg/m2/setmanal per 4 setmanes) i Cape (825mg/m2/12h els dies 1-14 i 22-35 de RDT) 

(112). Les taxes de RCp reportades van ser del 14%, 13% i 16%, respectivament, al mateix 

temps que l’EA grau≥3 associat amb més freqüència al tractament neoadjuvant avaluat va 

ser la diarrea (present en el 30%, 16% i 12% dels pacients, respectivament). Rödel et al, 

mitjançant una comparació indirecta amb el fase III publicat pel seu mateix grup (97), en el 

que van utilitzar els mateixos criteris d’inclusió i el mateix règim de RDT neoadjuvant i on 

reportaven taxes de RCp del 8% i de diarrea grau≥3 del 12%, establien que la neoadjuvància 

amb RDT-CAPOX semblava ser més activa i igualment tolerada que la QRT estàndard amb 

FU, tot i ser conscients de les limitacions de les comparacions indirectes. 

Malgrat tot, els resultats dels AC fase III publicats que avaluen l’ús de QTRT NA amb 

fluoropirimidines i oxaliplatí, semblen no aval·lar-ne el seu ús en la pràctica clínica. D’una 

banda, s’han publicat recentment els resultats de l’estudi de fase III ACCORD, en el què es 

comparava la radioteràpia neoadjuvant combinada amb capecitabina amb la 

radioteràpia intensiva amb capecitabina i oxaliplatí, en pacients amb càncer de recte 

localment avançat (113). Els resultats de l’estudi demostren una major incidència de 

toxicitats de grau 3 i 4 en els pacients en tractament amb CAPOX (n=299) respecte 

capecitabina en monoteràpia, sense observar diferències en el percentatge de cirurgies 

conservadores o morts postoperatòries. La variable principal d’eficàcia va ser “l’esterilització 

completa de l’especimen operatori”, malgrat no es considera una variable validada. 

En aquest mateix sentit, disposem dels resultats preliminars de l’estudi fase III STAR-01, que 

indiquen un increment de toxicitat associat a l’addició d’oxaliplatí a la QRT amb 

fluoropirimidines, sense milloria en la resposta tumoral local (114).  

En base a aquests resultats, no es recomana l’ús de QTRT neoadjuvant amb un esquema que 

contingui oxaliplatí (IA) 

D’altra banda, s’està duent a terme un AC fase III, aleatoritzat, obert, en el que es pretén 

comparar l’efecte de CAPOX neoadjuvant combinat amb RDT seguit de tractament 
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adjuvant també basat en Cape i OX, respecte el tractament amb QRT neoadjuvant i QT 

adjuvant exclusivament amb Cape, en pacients amb CR localment avançat (115). D’aquest 

protocol PETACC-6 destaca el fet que en la branca control s’administra un esquema de QRT 

que actualment està sent estudiat en un fase III pendent de resultats (protocol NSABP-R04), 

en el qual s’explora la substitució de FU per Cape, així com l’efecte de l’addició d’OX, en els 

esquemes de QRT neoadjuvant en el CR en un disseny 2x2 (116). Aquest esquema, 

freqüentment utilitzat en la pràctica clínica diària, consisteix en administrar Cape 

concomitant amb RDT a dosis de 825mg/m2 c/12h 5 dies a la setmana. 

En la línia de l’última conclusió extreta de la revisió de Hartley et al (108), 3 AC fase II 

publicats conjuntament per Wiltshire et al van avaluar l’eficàcia i la seguretat de 3 règims 

diferents de RDT neoadjuvant, combinada amb FU en infusió contínua a 225mg/m2/dia 

durant tot el tractament amb RDT, en un total de 134 pacients amb CR ressecable EII-III 

(117)(taula 4). La cohort inicial de pacients va rebre QRT preoperatòria amb 40Gy en 20 

fraccions durant 4 setmanes, la segona amb 46Gy en 23 fraccions durant 4,5 setmanes, i la 

tercera amb 50Gy en 25 fraccions durant 5 setmanes. En els 3 casos, el tractament va ser 

ben tolerat sense diferències significatives en termes de toxicitat aguda (p=0,20). En canvi, tal 

com ja apuntava la revisió de Hartley et al (108), es va observar una tendència cap a la 

millora de les taxes de RCp amb l’increment de les dosis de RDT (15% vs 23% vs 33%, 

respectivament, p=0,07), alhora que dosis de 46Gy o superiors s’associaren a millores 

significatives en SLR (72% vs 90% vs 89%, p=0,02), SLM (62% vs 84% vs 78%, p=0,02) i SG (72% vs 

94% vs 92%, p=0,03) a 2 anys. Malgrat tot, els resultats no van evidenciar cap diferència 

significativa entre les dosis de 46Gy i 50Gy. 

Es recomana administrar irradiació pèlvica preoperatòria, concomitantment al tractament 

quimioteràpic neoadjuvant, a dosis de 45-50,4Gy per un període de 5 setmanes (IIA). 

 

1.4. Quimioteràpia adjuvant  

En el context adjuvant, s’accepta que els pacients amb CR resecat en EII-III que han rebut 

tractament neoadjuvant amb QRT siguin tractats amb QT postoperatòria, tot i que es disposa 

de pocs estudis que hagin avaluat específicament el paper de l’adjuvància en el CR.  

Malgrat no estar dissenyats concretament per avaluar el paper de la QT postoperatòria 

després de QRT, alguns estudis prèviament comentats han utilitzat diversos esquemes de QT 

en el context adjuvant (96,97). A diferència dels casos anteriors, l’estudi publicat per Bosset 

et al sí que va contemplar l’aleatorització a QT postoperatòria (95). Els resultats reportats 

apuntaven que la QT adjuvant amb FU/LV afegida a un abordatge terapèutic amb QRT 

neoadjuvant no suposa cap benefici addicional en termes de control local ni supervivència, 

en pacients amb CR (taula 4). En aquest AC, la SLM a 5 anys va ser de 52,2% sense 

adjuvància i de 58,2% en els pacients amb QT adjuvant (HR=0,87 [IC 95% 0,72-1,04]), mentre 

que el HR de mort en el grup tractat amb QT adjuvant vs el grup sense adjuvància va ser de 

0,85 (IC 95% 0,68-1,04). En una actualització posterior dels resultats d’aquest estudi, l’anàlisi 
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de subgrups mostrava un impacte significativament millor de l’abordatge adjuvant, en 

termes de SLM, en els pacients de millor pronòstic (ypT0-2) respecte els de pitjor pronòstic 

(ypT3-4)(118). El HR de SLM va ser de 0,64 (IC 95% 0,45-0,91) al comparar l’efecte de 

l’adjuvància en pacients que arribaven a la cirurgia amb una reducció de l’estadiatge del 

tumor després de la neoadjuvància (ypT0-2), mentre que en el cas de pacients que no 

experimentaven aquesta reducció amb la neoadjuvància (ypT3-4), el benefici de la QT 

adjuvant no era significatiu (HR = 1,18 [IC 95% 0,89-1,57]). 

La majoria d’evidència que recolza l’ús de FOLFOX o Cape en adjuvància de CR prové 

d’extrapolacions dels estudis realitzats en CC (19,49). Malgrat tot, s’han dut a terme alguns 

AC per tal de definir el seu paper en l’adjuvància del CR, com el fase III E3201, que avaluà 3 

esquemes de QT adjuvant en el CR EII-III (FOLFOX vs FOLFIRI vs RP) administrats després de 

QRT (50,4Gy+FU) pre o postoperatòria (119). Els resultats preliminars indicaven que FOLFOX 

podia ser administrat en adjuvància de manera segura en pacients amb CR que haguessin 

estat tractats amb QRT. La publicació dels resultats negatius sobre l’ús d’IRI en el CC, així 

com l’augment de l’interès per les combinacions amb teràpies biològiques, van fer que 

l’estudi fos prematurament finalitzat, després d’aleatoritzar 225 pacients dels 3150 inicialment 

previstos (120).  

Actualment, l’estudi PETACC-6 està avaluant l’impacte en la SLP de l’addició d’OX als 

esquemes de QT adjuvant amb Cape, després de QRT neoadjuvant, també amb la 

combinació dels 2 fàrmacs, en pacients amb CR localment avançat (115). Així mateix, 

l’estudi E5204 està avaluant el benefici de tractar els pacients amb CR EII-III amb 12 cicles de 

FOLFOX6+BV en adjuvància respecte FOLFOX6 sol, després de neoadjuvància amb QRT 

(120). Altres aproximacions dissenyades com a AC fase II estan consistint en avaluar 

l’esquema Cape+OX setmanal+RDT neoadjuvant vs Cape+IRI setmanal+RDT, ambdós 

esquemes seguits de FOLFOX adjuvant per 9 cicles (RTOG 0247); o Cape+OX 

setmanal+BV+RDT, seguit de 12 cicles de FOLFOX adjuvant amb BV (E3204)(120). 

Es recomana administrar tractament adjuvant als pacients amb càncer de recte estadis II-III, 

prèviament tractats amb quimioradioteràpia. 

Els règims de quimioteràpia adjuvant recomanats en base a la poca evidència disponible 

inclouen esquemes amb 5-fluorouracil/folinat càlcic, capecitabina o FOLFOX. 

Els pacients amb càncer de recte estadis II-III que experimenten regressió de l’estadiatge 

del tumor després de la neoadjuvància (ypT0-2) sembla que són els qui més es beneficarien 

d’una adjuvància amb fluoropirimidines. 
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2) TRACTAMENT DEL CÀNCER DE RECTE IRRESSECABLE 

No es disposa d’evidència concreta que permeti emetre recomanacions específiques per al 

tractament del CR localment avançat considerat inicialment com a irressecable. Per aquest 

motiu, les recomanacions de la present guia es basaran en l’extrapolació dels resultats 

obtinguts en la malaltia ressecable, l’experiència adquirida en el CC i l’opinió dels experts 

que constitueixen el grup de treball elaborador de la mateixa. 
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RECOMANACIÓ: 

 

a.1. Estadi I (T1-2, N0)  

a.2. Estadi II (IIA - T3 N0 M0; IIB – T4 N0 M0) – Estadi III ressecable 

1r. Quimioradioteràpia 
neoadjuvant  

2n. Cirurgia (TME) 

3r. Quimioteràpia adjuvant, 
tant si marges ⊕ com Θ, 

durant 4 mesos  

ypT0-

2N0  

ypT3-4, ypTxN1-2  FOLFOX4 x 8 cicles (consens d’experts)  

Excepcions: 
• Pacients grans o amb comorbilitat: radioteràpia hipofraccionada (Esquema nòrdic)(IA), amb un interval entre radioteràpia i cirurgia 
d’1 setmana (màxim 2). 
• Pacients grans cT3abN0: cirurgia sola 
•Pacients operats pT3abN0, nivell anatòmic 3, valorar no realitzar QTRT postoperatòria. 

   1r. Cirurgia (TME)  

Nivells 
anatòmics 

1, 2 i 3 
alternativa si no es pot administrar 5FU per impossibilitat de catéter IV:  
 capecitabina 825mg/m2/12h/dia x 5 dies/setm (IIIA)  
 + Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes  

d’elecció:  5-fluorouracil IC 225-250mg/m2 (IA) 
         + Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes 

alternativa si no es pot administrar 5FU per impossibilitat de catéter IV:  
capecitabina 1250mg/m2/12 h x 14 dies  
c/21 dies x 6 cicles (consens d’experts) 

d’elecció:  De Gramont x 8 cicles (IA)  

A) Càncer de recte RESSECABLE 
Segons l’estadiatge establert per ressonància magnètica i ecoendoscòpia:  

A partir de totes les dades avaluades, el grup de treball elaborador de la present guia recomana tractar els pacients amb càncer de recte a 
l’Institut Català d’Oncologia i a tots els centres que en depenguin, d’acord amb els següents supòsits: 

Nivells anatòmics 1,2,3 
2n.  

marges ⊕: Valorar reintervenció  

marges Θ: Observació  
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** Excepció: Recte proximal nivell anatòmic 3 > 10 cm= T3 ab 

 
 

 

 

1r. Quimioradioteràpia 

2n. Quimioteràpia 

Nivell anatòmic 3, 
pacients T4, N+ 

(marges ⊕)   

Nivells 
anatòmics 1 i 2, 

pacients pT3, 
pT4, N0, N+ 

(marges ⊕ i Θ)  

alternativa si no es pot administrar FU per impossibilitat de catéter IV:  
capecitabina 825mg/m2/12h/dia x 5 dies/setm (IIIA)  
+ Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes  

d’elecció:  5-fluorouracil IC 225-250mg/m2 (IA) 
 + Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes 

 alternativa: capecitabina x 6 cicles (consens d’experts) 
         De Gramont x 8 cicles (consens d’experts) 

d’elecció: FOLFOX4 x 8 cicles (consens d’experts)   

a.3. Pacients post-operats sense tractament neoadjuvant previ  

N+ o pT4  

pT3N0  1r. Quimioradioteràpia 

2n. Quimioteràpia 

d’elecció:  5-fluorouracil IC 225-250mg/m2 (IA) 
 + Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes 

alternativa si no es pot administrar 5FU per impossibilitat de catéter IV:     
capecitabina 825mg/m2/12h/dia x 5 dies/setm (IIIA)  
+ Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes  

Quimioradioteràpia  + quimioteràpia adjuvant igual que nivells anatòmics 1 i 2  

De Gramont x 8 cicles (consens d’experts) 
capecitabina x 6 cicles (consens d’experts) 

En casos de pT3 amb algun marcador de mal pronòstic  
(veure descripció en l’apartat A d’aquesta guia): FOLFOX 4 x 8 cicles 
(consens d’experts)  

TME: exèresi total del mesorecte 
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b.1. Localment avançat irressecable sense metàstasi  

b.2. Debut amb metàstasis voluminoses ressecables o potencialment ressecables 

1r. Quimioradioteràpia 

2n. Cirurgia (TME) 

3r. Quimioteràpia adjuvant 

alternatives: capecitabina 825mg/m2/12 h + Radioteràpia 45-50,4 Gy 
 

d’elecció:  5-fluorouracil IC 225-250mg/m2 (IA) 
       + Radioteràpia 45-50,4Gy x 5 setmanes 

B) Càncer de recte IRRESSECABLE (consens d’experts) 

Quimioradioteràpia 

Malaltia “bulky” no abarcable inicialment per camps de radioteràpia: actuar segons l’indicat en el següent apartat (b.2) 

1r Quimioteràpia de primera línia per malaltia avançada durant 3 mesos, segons tractament de la malaltia metastàtica 
(apartat C de la present guia).  

2n Avaluació de la resposta: 
Rescat quirúrgic possible:  

FOLFOX4 
FOLFOX6 

QT pal·liativa (segons tractament de la malaltia metastàtica (apartat C de la present guia)).  

5-fluorouracil IC 225mg/m2  + Radioteràpia 45-50,4Gy 
capecitabina 825mg/m2/12h x 5 dies/set  + Radioteràpia 45-50,4Gy 

Rescat quirúrgic NO possible:  

TME: exèresi total del mesorecte 
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Taula 4. Assajos clínics amb radioteràpia i quimioradioteràpia/quimioteràpia basada en 5-fluorouracil en pacients amb càncer de recte. 

Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

72 

Kapitejin 

et al 

(2001) 

Aleatoritzat 
1861 

CRr 
RDT preop (25Gy/5F)  TME vs TME 

SG a 2a: 82% vs 81,8% (p=0,84) 

RL a 2a: 2,4% vs 8,2% (HR=3,42 [IC 95% 2,05-5,71])  

El tractament preoperatori 

amb RDT redueix el risc de RL 

en pacients sotmesos a TME. 

78 

Swedish 

Rectal 

Cancer 

Trial (1997) 

Aleatoritzat 
1168 

CRr 
RDT preop (25Gy/5F)  Cir vs Cir 

SG a 5a: 58% vs 48% (p=0,004)  

RL a 5a: 11% vs 27% (p<0,001) (HR = 0,79 [IC 95% 0,66-

0,92]) 

La RDT redueix el risc de RL en 

un 58%. 

El tractament preop amb RDT 

redueix el risc de RL i millora la 

SG en pacients amb CRr. 

90 

Sebag-

Montefior

e (2006) 

Estudi MRC 

CR07: 

Aleatoritzat 

1350 

CRr 

RDT preop (25Gy/5F)  TME vs 

 TME (+QRT adj (45Gy/25F+FU) en 

pacients amb marges ⊕) 

SLM a 3a: 79,5% vs 74,9% (HR=1,31 [IC 95% 1,02-1,67]) 

SG a 3a: 80,8% vs 78,7% (HR=1,25 [IC 95% 0,98-1,59]) 

RL a 3a: 4,7% vs 11,1% (HR=2,47 [IC 95% 1,61-3,79]) 

Resultats preliminars.  

La RDT preoperatòria sembla 

aconseguir millors taxes de RL i 

SLM, respecte la QRT 

administrada als pacients amb 

marges⊕ 

94 
Bosset et 

al (2005) 

Estudi 

EORTC 

22921: 

Aleatoritzat  

2x2 

1011 

CRr 

T3-T4 

Resultats preliminars: 

RDT preop (45Gy/25F) 

vs QRT preop (FU/LV 1a i 5a set de 

RDT) vs RDT preop+QT adj (FU/LV 

c/3set x4) vs QRT preop+QTadj 

RDT preop vs QRT preop: QRT s’associa a  

- reduccions ES de la mida del tumor; 

- menors pTN:  

RCp 5,3% vs 13,7% (OR=2,84 [IC 95% 1,75-4,59]) 

Tumors <pT3: 42,4% vs 57,1% (OR=1,79 [IC 95% 1,38-2,32]) 

- taxes d’invasió limfàtica, vascular i preineural menors 

L’addició de QT concomitant 

a la RDT preop potencia 

l’efecte tumoricida de RDT, 

afavorint la reducció de mida, 

d’estadiatge i de 

característiques histològiques. 
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Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

95 
Bosset et 

al (2006) 

Estudi 

EORTC 

22921: 

Aleatoritzat  

2x2 

1011 

CRr 

T3-T4 

Resultats finals: 

RDT preop (45Gy/25F) 

vs QRT preop (FU/LV 1a i 5a set de 

RDT)  

vs RDT preop+QT adj (FU/LV c/3set 

x4) 

vs QRT preop+QT adj 

RL 5a : 17,1% vs 8,7% vs 9,6% vs 7,6% (p=0,002 al comparar 

RDT sola respecte els altres 3 grups) 

QRT preop vs RDT preop:  

SG 5a: 65,8% vs 64,8% (HR de mort=1,02[IC95% 0,83-1,26]) 

SLM 5a: 56,1% vs 54,4% (HR=0,84 [IC 95% 0,78-1,13]) 

QT adj vs No QT adj: 

SG 5a: 67,2% vs 63,2% (HR de mort=0,85[IC95% 0,68-1,04]) 

SLM 5a: 58,2% vs 52,2% (HR=0,87 [IC 95% 0,72-1,04]) 

 

L’addició de QT basada en FU, 

preop o adj, al tractament 

amb RDT preop del CR no té 

impacte ES en la 

supervivència. 

La QT administrada preop o 

postoperatòriament, aporta un 

benefici significatiu en el 

control local. 

96 
Gérard et 

al (2006) 
Aleatoritzat 

733 CRr 

T3-4,Nx 

RDT preop (45Gy/25F) +QT adj vs  

QRT (FU/LV 1a i 5a set de RDT) + QT 

adj 

RL 5a: 16,5% vs 8,1% (RR de RL=0,50 [IC 95% 0,31-0,80]) 

SG 5a: 67,9% vs 67,4% (HR mort  =0,96 [IC 95% 0,73-1,27])   

SLP 5a: 55,5% vs 59,4% (HR =0,96 [IC 95% 0,77-1,20])   

La QRT preop, tot i no tenir 

impacte en la SG, millora 

significativament el control 

local. 

97 
Sauer et al 

(2004) 
Aleatoritzat 

823 CRr 

EII-III 

QRT preop (50,4Gy/25F + FU IC 1a i 

5a set de RDT) + QT adj 

vs QRT adj + QT adj 

RL 5a: 6% vs 13% (p=0,006) 

SG 5a: 76% vs 74% (HR mort  =0,96 [IC 95% 0,70-1,31])   

SLM 5a: 68% vs 65% (HR =0,87 [IC 95% 0,67-1,14])   

Tox aguda grau≥3: 27% vs 40% (p=0,001) 

Tox a llarg termini grau ≥3: 14% vs 24% (p=0,01) 

La QRT en el context 

neoadjuvant no aporta 

beneficis en termes de 

supervivència, però sí que 

millora el control local 

associant-se a menor tox. 

99 
Tepper et 

al (2002) 
Aleatoritzat 

1695 

CRr T3-

4,N+ 

FU adj QRT (45Gy/25F+FU) FU vs 

FU/LV adj QRT (45Gy/25F 

+FU/LV) FU/LV  

vs FU/LEV adj QRT 

(45Gy/25F+FU)  FU/LEV vs 

FU/LV/LEV adj QRT 

(45Gy/25F+FU/LV)  FU/LV/ LEV 

SG, SLM i RL als 7,4a de seguiment sense diferències ES 

entre grups. 

SG 7a total: 56%; SLM 7a: 50%; SLR 7a: 57% 

En els règims de QRT adj, la 

modulació de FU amb LV o 

LEV no aporta cap benefici 

respecte FU en bolus sol, 

concomitant amb RDT. 
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Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

100 
Smalley et 

al (2006) 

Fase III, 

aleatoritzat 

1917 

CRr EII-III 

FU b adj QRT(45Gy/25F+FU IC)  

FU b vs FU IC adj  

QRT(45Gy/25F+FU IC)  FU IC vs FU 

b/LV adj QRT(45Gy/25F+FU 

b/LV)  FU b/LV 

RL: 8% vs 4,6% vs 7% 

SG 5a: 71% vs 82% vs 68% (p=0,5) 

SLM 5a: 62% vs 67% vs 57% (p=0,5) 

Tox hematològica grau≥3: 55% vs 4% vs 49% (ES)  

FU administrat en IC és més 

ben tolerat i aconsegueix 

iguals resultats clínics que FU 

en bolus modulat amb LV. 

117 
Wiltshire et 

al (2006) 

Anàlisi de 3 

fase II 

134  

CRr EII-III 

QRT preop amb FU IC amb RDT: 

40Gy/20F vs 46Gy/23F vs 50Gy/25F 

RCp: 15% vs 23% vs 33% (p=0,07) 

SLR 2a: 72% vs 90% vs 89% (p=0,02) 

SLM 2a: 62% vs 84% vs 78% (p=0,02) 

SG 2a: 72% vs 94% vs 92% (p=0,03) 

Tox grau≥3: diarrea 13% vs 4% vs 14% (p=0,20) 

Dosis de RDT ≥46Gy s’associen 

a millors taxes de RCp amb 

bona tolerància, tot i que no 

s’observen diferències entre 

46Gy i 50Gy. 

118 
Collette et 

al (2007) 

Estudi 

EORTC 

22921: 

Aleatoritzat  

2x2 

785 

CRr 

T3-T4 

Actualització posterior (anàlisi de 

subgrups) 

Efecte de la QT adj en la SLM 5a: 

ypT0-2 vs ypT3-4 HR=1,87 [IC 95% 1,18-2,98] 

En pacients ypT0-2, QT adj vs No QT adj: 

SLM 5a: 76,7% vs 65,6% (HR 0,64 [IC 95% 0,45-0,91])  

La QT adj aporta un benefici 

significativament superior als 

pacients que experimenten 

regressió de l’estadiatge amb 

l’abordatge preop. 

CRr: càncer de recte ressecable; TME: exèresi total del mesorecte; a: anys; set: setmana; d: dia; F: fraccions; preop: preoperatori/neoadjuvant; adj: adjuvant/postoperatori; IC: infusió contínua; 

b: bolus; Cir: cirurgia; AC: assaig clínic; ES: estadísticament significatiu; tox: toxicitat; RR: risc relatiu, HR: hazard ratio; OR: odds ratio; SG: supervivència global; RL: recurrència locoregional; RCp: 

resposta completa patològica; SLM: supervivència lliure de malaltia; SLP: sueprvivència lliure de progressió; SLR: supervivència lliure de recaiguda; RDT: radioteràpia; QT: quimioteràpia; QRT: 

quimioradioteràpia; FU: 5-fluorouracil; LV: folinat càlcic. 
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Taula 5. Assajos clínics amb capecitabina o amb règims combinats de quimioradioteràpia/quimioteràpia en el càncer de recte 

Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Resultats Conclusions 

102 
Velenik et 

al (2006) 
Fase II 

57 

CRr 

EII-III 

QRT preop: RDT 45Gy/25F + Cape 

825mg/m2/12h continuadament x 

5 set  

RCp: 9,1% 

Taxa global de regressió de l’estadiatge: 49,1% 

EA més freqüent: dermatitis: grau 3, 33% 

104 
Dunst et al 

(2004) 
FaseII 

98 

CRr 

EII-III 

(Resultats preliminars amb 58 

pacients) 

QRT preop: RDT 50,4Gy/28F + Cape 

825mg/m2/12h continuadament x 

5 set  

RCp: 4% 

Taxa de regressió de l’estadiatge: 74% 

Tox grau≥3: leuco i limfopènia (10%), diarrea (4%) 

105 
Dupuis et 

al (2007) 
Fase II 

51 

CRr 

QRT preop: RDT 45Gy/25F + Cape 

825mg/m2/12h continuadament x 

5 set  

RCp: 20% 

Taxa de regressió de l’estadiatge: 28% 

Tox grau≥3: diarrea (12%), reaccion 

dermatològiques (8%) 

106 
De Bruin et 

al (2008) 
Fase II 

60 

CRr 

EII-III 

QRT preop: RDT 50,4Gy/25F + Cape 

825mg/m2/12h els dies de RDT x 5 

set  

RCp: 13% 

Taxa de regressió de l’estadiatge: 67% 

Tox grau≥3: diarrea (3%), dermatitis (3%) 

La QRT preop amb Cape oral és 

segura, eficaç i ben tolerada. 

107 
De Paoli et 

al (2006) 
Fase II 

53  

CRr 

EII-III 

QRT preop: RDT 50,4Gy/28F + Cape 

825mg/m2/12h continuadament x 

5 set 

RCp: 24% 

Taxa de regressió de l’estadiatge: 57% 

Tox grau≥3: leucopènia (4%), síndrome mà/peu 

(4%) 

La QRT preop amb Cape oral és 

segura, eficaç i ben tolerada. 

109 
Mohiuddin 

et al (2006) 

FaseII, 

aleatoritzat 

106 

CRr 

T3-4 

QRT preop amb: 

RDT 55,2-60Gy + FU IC x 7d vs  

RDT 45Gy + FU IC 120h + IRI 

setmanal x4 set 

RCp: 26% vs 26% 

Taxa de regressió de l’estadiatge: 80% vs 80% 

Tox aguda grau≥3: 42% vs 51% 

Tox a llarg termini grau≥3: 4% vs 8% 

No s’observen diferències entre els 2 

esquemes de QRT neoadjuvant.  

La intensificació de les dosis de QT i RDT 

es relaciona amb una millor eficàcia. 

110 
Machiels 

et al (2005) 

Estudi 

RadiOxCape:  

40  

CRr 

QRT preop: RDT 45Gy/25F + CAPOX 

x5 set 

RCp: 14% 

Taxa de regressió de l’estadiatge grau 3: 18% 

La QRT preop amb Cape+OX és vàlida 

per assolir reduccions de la mida 
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Fase II T3-4,Nx Tox grau≥3: diarrea (30%) tumoral. 

111 
Rutten et 

al (2006) 

Estudi CORE: 

Fase II 

87  

CRr 

EII-III 

QRT preop (RDT 45Gy/25F + CAPOX 

x5 set)  TME  QT adj (CAPOX x 6 

cicles) 

RCp: 13% 

Taxa de regressió de l’estadiatge: 35% 

Tox grau≥3: diarrea (16%), neuropatia sensitiva 

(1%) 

La QRT preop amb Cape+OX s’associa 

a regressions tumorals significatives, 

amb tolerància acceptable. 

112 
Rödel et al 

(2007) 
Fase II 

110 

CRr 

EII-III 

QRT preop (RDT 50,4Gy/28F + 

CAPOX x5 set)  TME  QT adj 

(CAPOX x 4 cicles) 

RCp: 16% 

Taxa de regressió de l’estadiatge grau 3: 55% 

Tox grau≥3: diarrea (12%), neuropatia sensitiva 

(18%) 

A partir de comparacions indirectes, 

RDT+CAPOX preop CAPOX adj és 

més activa i igual tolerada que QRT 

amb FU. 

113 
Gerard et 

al (2011) 

Estudi 

ACCORD 

12/0405-

Prodige 2 

Fase III 

598 

T3-4 

M0 

QRT (RDT 45Gy/25F) + Cape 

800mg/m2 c/12h 5d/set) vs  

QRT (RDT 50Gy/25F) + Cape 

800mg/m2 c/12h 5d/set) +OX 50 

mg/m2 c/set 

OP: esterilització completa de l’especimen 

operatiu. Sense diferencies significatives (13,9% 

Cape VS 19,2% CAPOX 

Major toxicitat preoperatòria de grau 3-4 amb 

CAPOX (25 vs 11%, p<0.001) 

No es demostra el benefici de la 

combinació amb oxaliplatí i no 

s’aconsella l’ús combinat amb RDT 

114 
Aschelle et 

al (2009) 

Estudi STAR-01 

Fase III 

747 

CRr 

EII-III 

QRT (RDT 50,4 Gy/28F) + FU (225 

mg/m2/d) ± OX (60 mg/m2 x6) 

Sense diferències en la taxa de resposta 

Diarrea 8 vs 24% 

L’addició d’oxaliplatí al tractament 

amb FU + QRT incrementa 

significativament La toxicitat sense 

benefici em La resposta tumoral.  

119 
Benson et 

al (2006) 

Estudi ECOG 

E3201: 

 Fase III, 

aleatoritzat 

225 

CRr 

EII-III 

Resultats preliminars. QT adj amb: 

RP vs FOLFOX vs FOLFIRI  (després 

de QRT preop o adj (50,4Gy+FU) 

Diarrea grau≥3: 31% vs 13% vs 23% 

Neutropènia grau≥3: 4% vs 31% vs 12% 

La seqüència QRT adj FOLFIRI adj s’associa 

amb més diarrea. 

Finalitzat prematurament amb l’inici 

d’un AC alternatiu amb BV. 

FOLFOX pot ser administrat de manera 

segura després de QRT, en el CR. 

CRr: càncer de recte ressecable; TME: exèresi total del mesorecte;  set: setmana; d: dia; F: fraccions; preop: preoperatori/neoadjuvant; adj: adjuvant/postoperatori; IC: infusió contínua; b: bolus; 

AC: assaig clínic; tox: toxicitat; RCp: resposta completa patològica; RDT: radioteràpia; QRT: quimioradioteràpia; QT: quimioteràpia; FU: 5-fluorouracil; LV: folinat càlcic; Cape: capecitabina; IRI: 

irinotecan; OX: oxaliplatí; CAPOX: Cape c/12h+OX setmanal; RP: LV/FU setmanal x 6-8 set; FOLFOX: OX dia 1+LV+FU bolus+infusió FU 46h c/14dies; FOLFIRI: IRI dia 1+LV+FU bolus+infusió FU 46h 

c/14dies; BV: bevacizumab. 
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C. MALALTIA METASTÀTICA 

TRACTAMENT DEL CÀNCER COLORECTAL METASTÀTIC 

El tractament òptim del CCR estadi IV depèn de diversos factors, com són la localització de 

les MTS, la teràpia a la que ha estat sotmès el pacient en estadis previs de la seva malaltia, i 

d’altres factors propis del pacient, com l’edat, la comorbiditat i el seu estat general.  

En els últims anys s’han assolit millores considerables en la SG dels pacients amb CCR 

metastàtic (CCRm), gràcies a la utilització de diferents combinacions d’agents 

quimioteràpics i a la introducció dels anticossos monoclonals en el tractament de la malaltia 

metastàtica (taula 7,8, 9).  

Es considera que aproximadament, el 50-60% dels pacients diagnosticats de CCR 

evolucionaran a malaltia metastàtica, amb lesions que apareixeran, fonamentalment, a 

nivell hepàtic o pulmonar (10). Es calcula que les lesions hepàtiques en el context del CCRm 

es donen en el 60% dels pacients (121), les quals s’associen a un pronòstic molt pobre amb 

SG a 5 anys sense tractament actiu, en els casos de malaltia irressecable, d’entre 0,4-4% 

(122).  

 

1. METÀSTASIS HEPÀTIQUES RESSECABLES 

La resecció quirúrgica completa en el cas de MTS hepàtiques ressecables suposa un 

increment de la SG a 5 anys de fins al 25-30% aproximadament (122, 123), i es considera que 

la resecció completa de les MTS hepàtiques en el CCRm és l’únic tractament potencialment 

curatiu. Malgrat tot, continuen apareixent fracassos post-cirurgia en aquest context clínic, 

principalment per aparició de recurrències locals a nivell hepàtic, a la presència de MTS 

pulmonars o per ambdues causes, que majoritàriament es donen en els primers 2 anys 

posteriors a la cirurgia. 

A partir de la premisa que la QT adjuvant podria millorar la supervivència a llarg termini dels 

pacients tractats quirúrgicament en el context de la malaltia metastàtica amb afectació 

hepàtica, disminuint l’aparició de recurrències, s’han explorat 2 aproximacions 

terapèutiques, fonamentalment:  

- En primer lloc, l’administració de QT intraarterial hepàtica després de resecció quirúrgica de 

les lesions hepàtiques, la qual, tot i els resultats positius en reducció de recurrències i en 

millora de la supervivència (121, 124), no és una tècnica recomanada en el nostre medi, 

ateses les seves dificultats tècniques i la manca de disponibilitat al nostre país de l’agent 

quimioteràpic emprat (floxuridine). 

- En segon lloc, el tractament amb QT sistèmica adjuvant, posterior a la resecció quirúrgica 

curativa. Per primera vegada en un AC aleatoritzat, Portier et al van comparar en 173 

pacients amb CCRm sotmesos a cirurgia radical de les MTS hepàtiques, l’efecte sobre la 

supervivència de tractar els pacients amb QT sistèmica adjuvant basada en FU (esquema 

Mayo) durant 6 mesos (122). Es va demostrar que la SLM a 5 anys era significativament millor 
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en el grup de pacients tractats amb QT adjuvant respecte de l’aleatoritzat a observació 

post-cirurgia (33,5% vs 26,7%, OR de mort o recurrència= 0,66 [0,46-0,96]), amb una tendència 

no significativa cap a la millora de la SG a 5 anys amb el tractament adjuvant (51,1% vs 

41,1%, OR de mort= 0,73 [0,48-1,10]). Els autors destacaven que el tractament sistèmic 

adjuvant aportava beneficis destacables en termes de SLM als pacients amb MTS 

hepàtiques resecades de CCRm, fins i tot utilitzant un esquema subòptim de QT, considerat 

estàndard a l’inici de l’estudi però superat després per altres règims de QT amb OX o IRI. 

Posteriorment, en un fase III de la EORTC amb 364 pacients es va avaluar l’impacte en SLP de 

la QT sistèmica perioperatòria amb l’esquema FOLFOX, respecte el tractament 

exclusivament quirúrgic, en pacients amb CCRm i fins a 4 MTS hepàtiques ressecables (125). 

La SLP als 3 anys va ser del 42,4% en el grup tractat amb QT perioperatòria durant 6 mesos, 

respecte del 33,2% en el grup de cirurgia sola (HR=0,73 [IC 95% 0,55-0,97]), demostrant així 

que el tractament perioperatori amb FOLFOX durant 6 mesos millorava la SLP respecte 

l’abordatge quirúrgic, de manera segura. 

En el mateix sentit, un anàlisi prospectiu, no aleatoritzat, publicat el 2007 va comparar la 

supervivència de 518 pacients amb CCRm sotmesos a resecció hepàtica sense tractament 

adjuvant, amb la d’un grup de 274 pacients que després de sotmetre’s a resecció hepàtica 

de les lesions metastàtiques, van rebre QT sistèmica adjuvant, basada en FU (126). En aquest 

cas, l’administració de QT adjuvant també va suposar un increment en la SLM a 5 anys del 

31% sense QT al 37% amb adjuvància (p=0,007). 

A partir doncs d’aquests estudis, i de l’experiència d’ús de la QT sistèmica en la malaltia 

metastàtica, s’emet la següent recomanació:  

 

2. METÀSTASIS IRRESSECABLES PERÒ POTENCIALMENT RESSECABLES 

Com ja s’ha apuntat prèviament, la resecció quirúrgica completa de les MTS hepàtiques és 

l’única aproximació terapèutica potencialment curativa, que ofereix beneficis en 

supervivència a llarg termini als pacients amb CCRm. Lamentablement, només un 10-25% 

dels pacients amb MTS hepàtiques són candidats a resecció hepàtica (123). 

En pacients amb MTS hepàtiques diagnosticades inicialment com a irressecables, la QT és el 

tractament d’elecció. Tradicionalment, la QT sola en aquest context s’havia administrat amb 

una finalitat exclusivament pal.liativa, però amb la millora de les taxes de resposta (TR) 

associades als actuals esquemes de QT, es considera que l’administració de QT té la 

capacitat de convertir els pacients amb CCRm irressecable en potencialment ressecable 

millorant, per tant, el resultat de l’abordatge terapèutic (127). 

La QT en primera línia de tractament del CCRm ha consistit històricament en esquemes 

basats en FU, que assolien TR d’aproximadament el 20% (123). En diversos AC fase III s’ha 

Es recomana tractar els pacients amb càncer colorectal i metàstasis hepàtiques 

ressecables amb l’esquema FOLFOX durant 6 mesos, peri o post-operatòriament (IIB). 
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demostrat que els nous esquemes de QT basats en FU/LV associat a OX o IRI, i als nous 

agents biològics (BV i Cetu), permeten obtenir TR d’entre el 22% i el 72% (taula 7, 8). Aquestes 

superiors TR s’associen indirectament a una major capacitat de la QT sistèmica d’induir 

resecabilitat en pacients prèviament considerats irressecables.  

Taxes de resposta obtingudes amb diversos esquemes de QT en el tractament del CCRm en 

primera línia 

Per tal d’obtenir informació sobre la QT neoadjuvant òptima que seria d’elecció en el cas de 

pacients amb CCRm irressecable però potencialment ressecable, cal avaluar les TR dels 

pacients inicialment considerats irressecables obtingudes amb diferents règims de QT en AC 

en CCRm (taula 7, 8). Cal destacar que les dades sobre taxes de resecció en aquests AC són 

limitades. 

2.1. FU/LV, OX o IRI:  

Tournigand et al van obtenir TR similars amb FOLFOX i mFOLFIRI (56% vs 54%), de manera 

que el 13% dels pacients tractats amb FOLFOX van poder ser sotmesos a resecció 

hepàtica completa, respecte el 7% en el grup tractat amb mFOLFIRI (p=0,26) (128). 

Igualment, en l’estudi de Colucci et al s’assoliren TR similars amb FOLFOX i FOLFIRI en 

primera línia de CCRm (34% vs 31%, p=0,60)(129). En canvi, segons Goldberg et al, 

FOLFOX és superior a IFL i a IROX en termes de TR (45% vs 31%, p=0,002; 45% vs 35%, 

p=0,03 respectivament)(68). En un AC fase III, amb 244 pacients amb CCRm tractats en 

primera línia,  FOLFOXIRI va aconseguir TR superiors a FOLFIRI (66% vs 41%, p=0,0002), la 

qual cosa es va traduir en taxes de resecabilitat significativament superiors en els 

pacients amb MTS exclusivament hepàtiques (36% vs 12%, p=0,017) (130). 

2.2. Cetuximab: 

Explorant el paper dels nous agents biològics, trobem dades contradictòries respecte el 

benefici de l’addició de cetuximab a la Q. Inicialment, en 2 AC fase II es va demostrar 

que Cetu afegit a FOLFOX4 incrementava les TR obtingudes en primera línia de CCRm 

amb bona tolerància, augmentant en conseqüència les taxes de resecabilitat 

(131,132). Bokemeyer et al van reportar amb l’estudi OPUS (131), que va incloure 337 

pacients, TR del 46,2% amb l’addició de Cetu a l’esquema FOLFOX (amb el qual 

s’assoleixen TR del 39,9%), mentre que Tabernero et al reportaren un 72% de respostes 

(132). Destaca que en aquest fase II, el 23% dels pacients tractats amb Cetu-FOLFOX 

van poder ser sotmesos a resecció hepàtica amb intenció curativa.  

En aquest sentit, l’estudi CRYSTAL confirma el paper d’aquest anticòs monoclonal en la 

millora de les respostes a la QT en el CCRm (133¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). En aquest AC fase III, obert, amb 1217 pacients amb CCRm prèviament no 

tractat, aleatoritzats a rebre Cetu+mFOLFIRI respecte mFOLFIRI sol, s’observa que 

l’addició de Cetu redueix el risc de progressió en un 15% aproximadament (SLP 8,9 
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mesos vs 8 mesos, p=0,048), alhora que millora significativament les TR, que són del 

46,9% amb Cetu respecte 38,7% amb mFOLFIRI sol (p=0,004). 

Van Cutsem, Bokemeyer i cols han publicat (134,135) l’anàlisi conjunta dels resultats 

dels estudis OPUS i CRYSTAL en pacients amb tumors KRAS wild-type segons la 

localització de les metàstasis. Van agrupar els pacients segons si la malaltia 

metastàtica es limitava al fetge (LLD, n=189) o no (non-LLD=656), malgrat aquests grups 

no s’havien considerat al disseny de l’estudi. Es van comparar les taxes de resposta, de 

metastasectomía, de resecció R0, la SLP i la SG d’ambdós braços de tractament. Els 

resultats indiquen què la combinació de cetuximab amb QMT obtenia millors respostes 

(SLP, SG, TR) tant en els pacients amb afectació exclusivament hepàtica com en els 

d’afectació extra-hepàtica. Existeixen però diferències significatives en la taxa de 

resecció completa R0 entre els pacients tractats amb i sense cetuximab de l’estudi 

CRYSTAL: 5,1 i 2%, OR: 2,65 (1,08-6,5) i en el percentatge de pacients sotmesos a 

metastatectomia entre ambdós grups de tractament i en ambdós estudis (CRYSTAL: 7,9 

vs 4.6% OR: 1.82 (0.96-3.47) i OPUS (12% vs 3%, p=0.024). 

Tanmateix, s’han publicat recentment els resultats negatius dels estudis de fase III 

COIN(136) i NORDIC (137), ambdós en pacients sense criteris de resecabilitat, en els 

quals s’avaluava el tractament de cetuximab en combinació amb esquemes de 

fluoropirimidines i oxaliplatí en els pacients amb tumors KRAS wild-type. A l’estudi COIN, 

es van observar diferències estadísticament significatives en les TR de FOLFOX/XELOX + 

cetuximab respecte FOLFOX/XELOX (64% vs 57% OR: 1,35, p=0,049) però no en la 

variable primària d’eficàcia, la SG, ni en la SLP entre ambdós grups (SG: 17 mesos vs 

17,9 mesos, HR 1,04 p=0,067; SLP 8,6 mesos pels dos grups, HR de progressió: 0,96, 

p=0,60). En aquest mateix sentit, els resultats de l’estudi NORDIC demostren l’absència 

de benefici en la combinació amb cetuximab respecte FLOX en les variables 

d’eficàcia de l’estudi: SLP: 8,3 mesos vs 7,9 mesos (HR de progressió 0,89 p=0,31); SG 

19,7 mesos vs 20,4 mesos (HR 1,06  p=0,67) i TR 49% vs 41% p=0,15. 

D’altra banda, és important de remarcar l’associació entre la presència de mutacions 

en el gen KRAS i l’eficàcia del tractament amb Cetu en el CCRm. D’acord amb els 

resultats d’eficàcia obtinguts de l’avaluació retrospectiva de pacients dels estudis 

OPUS i CRYSTAL, solament aquells amb tumors que expressin el gen KRAS wild-type 

(natiu o no mutat) es beneficiaran del tractament amb Cetu (138). A l’estudi CRYSTAL 

es va poder determinar l’estat del gen KRAS en 540 pacients, el 35,6% dels quals 

presentaven mutació (133). En avaluar l’eficàcia dels 2 tractaments a estudi es va 

observar que, mentre l’addició de Cetu a l’esquema mFOLFIRI millorava 

significativament els resultats del tractament en el grup de pacients KRAS wild-type (HR 

de progressió o mort=0,68 [IC 95% 0,50-0,93]; TR 59,3% vs 43,2% [p=0,0025]), aquests 

beneficis no s’observaven en el subgrup de pacients KRAS mutat (HR de progressió o 
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mort=1,07 [IC 95% 0,71-1,61]; TR 36,2% vs 40,2% [p=0,46]). En el cas de l’estudi OPUS, la 

determinació de l’estat del KRAS es va poder realitzar en 233 pacients, el 42% dels quals 

presentaven el KRAS mutat (139). Novament, l’addició de Cetu a l’esquema control de 

QT (FOLFOX) aporta beneficis en el grup de pacients KRAS wild-type (HR de progressió 

o mort=0,57 [IC 95% 0,36-0,91]; TR 60,7% vs 37% [p=0,01]), els quals no s’observen en els 

pacients amb el gen KRAS mutat (HR progressió o mort=1,83 [IC 95% 1,1-3,06]; TR 32,7% 

vs 48,9% [p=0,11]). En aquest estudi, Cetu sembla relacionar-se, no solament amb una 

manca de beneficis clínics, sinó també amb un cert efecte negatiu sobre l’evolució 

dels pacients KRAS mutat. Malgrat tot, aquesta tendència es va atribuir a desequilibris 

en les característiques de base dels 2 grups avaluats (138).  

De fet, l’evidència aportada pels estudis CRYSTAL i OPUS sobre la relació benefici-risc 

positiva amb l’addició de Cetu a la QT dels pacients KRAS wild-type amb CCRm en 

primera línia (reducció del risc de progressió del 32-43% i agument de la TR del 16-23%), 

no observada en el cas dels pacients KRAS mutat, va portar a la modificació de la fitxa 

tècnica del fàrmac, de manera que en l’actualitat, l’ús de Cetu ha d’estar restringit als 

pacients amb tumors sense mutacions en el gen KRAS (138). 

Malgrat això, aquesta relació benefici-risc no es confirma en els resultats d’estudis 

recents. A l’estudi COIN, malgrat tota la població corresponia a pacients kras wild-type, 

els resultats de l’ús de cetuximab van ser negatius (136) . En el cas del NORDIC, al 87% 

dels pacients (n=487) se’ls va poder valorar el KRAS, dels quals el 40% eren wild-type. 

Novament, l’anàlisi de subgrups no va mostrar diferències significatives amb l’addició 

de cetuximab en funció de l’expressió del gen KRAS (137)  

Per altra banda, tot i ser encara un requisit per a la utilització de Cetu especificat en la 

fitxa tècnica del propi fàrmac, cada vegada és major l’evidència que dóna suport a la 

manca de valor predictiu de resposta a cetuximab de la expressió de EGFR (140,141). 

Així, malgrat romandre en la fitxa tècnica i haver estat un requisit per incloure pacients 

en els assajos pivotals, amb l’adveniment del KRAS com a biomarcador s’accepta que 

l’eficàcia del tractament amb Cetu en el CCR és independent de l’estat de l’EGFR i, 

per consens d’experts s’obvia la necessitat de realitzar la immunohistoquímica per 

EGFR. 

Per tant, en base a l’evidència actualment disponible, no es recomana l’ús de 

cetuximab en combinació amb FOLFOX com a primera línia de tractament del CCRm 

potencialment ressecable, fora d’un entorn investigacional/acadèmic.  

2.3. Bevacizumab: 

BV associat a IFL va assolir TR properes al 45% en l’estudi de Hurwitz et al, en el que el 

nombre de metastectomies secundàries al tractament quimioteràpic no va ser diferent 

en els 2 grups avaluats, practicant-se en <2% del total de pacients (142). Per tal de 

determinar quin règim de fluoropirimidines/IRI amb o sense BV era més eficaç i segur en 
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primera línia de CCRm es va dissenyar l’estudi BICC-C, reportat per Fuchs et al (143). 

Dels seus resultats se’n desprèn que mFOLFIRI és superior a mIFL i Cape+IRI (TR 47,2% vs 

43,3% vs 38,6%, respectivament), i que l’addició de BV minimitza lleugerament aquestes 

diferències, de manera que amb l’esquema mFOLFIRI+BV s’observen TR del 57,9%, 

respecte del 53,3% observades en el grup tractat amb mIFL+BV. Cal tenir en compte 

que BV es va afegir a les tres branques dels 3 esquemes amb irinotecan, per tant no es 

randomitzava BEVA sinó el tipus de esquema QT 

Dos AC van comparar l’efecte d’afegir BV a l’esquema setmanal de Roosevelt Park 

amb 5FU i AF (RP) respecte el tractament amb IFL o esquema RP sols, en primera línia 

de CCRm, en els que la combinació amb BV va obtenir TR inferiors a les de l’AC pivotal 

de Hurwitz et al, però lleugerament superiors als esquemes control sense l’agent 

antiangiogènic (TR amb RP+BV del 40% i 26%, en cada un dels 2 AC) (144,145). D’altra 

banda, en l’estudi no aleatoritzat TREE-2 (146), en el qual es va afegir a les tres 

branques amb irinotecan, la combinació FOLFOX+BV va obtenir una TR superior a altres 

esquemes basats en OX/fluoropirimidines i superior a FOLFOX sol (52% de TR amb 

FOLFOX+BV). En cap d’aquests AC (144,145,146) no es reporten les taxes de 

resecabilitat hepàtica posterior a la QT. En canvi, en l’estudi de Saltz et al, sí que 

s’ofereix aquesta dada, de manera que, mentre les TR són iguals en el grup tractat 

amb OX/fluoropirimidina amb o sense BV, el 8,4% dels pacients del grup 

FOLFOX/CAPOX+BV van poder ser tractats amb metastectomia amb intenció curativa 

posterior a la QT, per només el 6,1% dels pacients no tractats amb BV (147). Cal tenir en 

compte que malgrat l’estudi va assolir el seu objectiu primari d’eficàcia, les diferències 

en SLP i en SG assolides van ser de 1.4 mesos, amb un HR de 0.83 i 0.89 respectivament. 

En el nou context obert amb l’evidència segons la qual les mutacions en el gen KRAS 

són un factor predictiu de manca de resposta als fàrmacs anti-EGFR, les mutacions en 

aquest gen s’han analitzat com a marcador pronòstic i predictiu amb altres 

tractaments del CCRm. Per tal de definir l’impacte clínic que l’estat del KRAS té en 

relació a la resposta a BV, Hurwitz et al avaluaren l’eficàcia d’aquest agent biològic en 

230 pacients de l’assaig pivotal de BV/placebo+IFL (142) als quals pogueren determinar 

retrospectivament l’estat del gen KRAS (148). La SLP va ser significativament superior en 

el grup de pacients tractats amb BV+IFL, tant en els pacients KRAS wild-type (13,5 

mesos vs 7,4 mesos amb IFL+placebo, HR=0,44, p<0,0001), com en el grup de pacients 

KRAS mutat (9,3 mesos amb BV+IFL vs 5,5 mesos amb IFL+placebo, HR=0,41, p=0,0008). 

Els resultats en SG també van ser millors en el grup de pacients tractats amb BV, 

independentment de l’estat del gen KRAS (pacients KRAS wild-type: 27,7mesos amb 

BV+IFL vs 17,6 mesos amb IFL+placebo, HR=0,58, p=0,04; pacients KRAS mutat: 19,9 

mesos amb BV+IFL vs 13,6 mesos amb IFL+placebo, HR=0,69, p=0,26). En canvi, només 

es van observar diferències estadísticament significatives en relació a la TR en el grup 
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KRAS wild-type tractat amb BV+IFL respecte placebo (60% vs 37,3%, p=0,006), mentre 

que aquesta variable va ser similar entre les 2 branques de tractament en el cas dels 

pacients KRAS mutat (43,2% vs 41,2%, p=0,86). Amb tot, l’estudi conclou que el benefici 

clínic del tractament amb inhibidors de l’angiogènesi, a diferència dels anti-EGFR, és 

independent de l’estat del gen KRAS.  

Malgrat que el règim de QT neoadjuvant sistèmica òptim no està clarament definit, amb els 

estudis actualment disponibles sembla clar que els agents quimioteràpics més efectius i dels 

que es disposa de més evidència d’ús en el context del CCRm són FU/LV combinat amb OX 

o IRI, i  Cetu. 

2.4 Panitumumab  

A l´estudi aleatoritzat i de fase III PRIME (149, 150), l’addició de panitumumab a FOLFOX va 

millorar de forma significativa la SLP, objectiu principal de l’estudi, en pacients amb Kras-WT. 

En canvi,en els pacients amb tumors amb Kras-mutat, els resultats van ser pitjors amb la 

combinació de FOLFOX i panitumumab que amb FOLFOX en monoteràpia. Tampoc es van 

observar diferències significatives en les TR, taxes de resecció completa R0 i 

metastasectomia (independentment del Kras). Es va intentar la metastasectomía en el 10,5% 

dels pacients kras-WT tractats amb panitumumab-FOLFOX4 i en el 9,4% dels pacients tractats 

amb FOLFOX4. Es van aconseguir reseccions completes en el 8,3% i 7,0% dels pacients, 

respectivament.  

 

Taxes de resecabilitat obtingudes després de QT neoadjuvant en pacients amb CCRm 

inicialment irressecable 

Molt pocs estudis, i no aleatoritzats, han avaluat concretament l’efecte que la QT sistèmica 

podia tenir en la millora de les taxes de resecabilitat dels pacients inicialment considerats 

com irressecables: 

 En un anàlisi retrospectiu de casos recollits en una sola institució durant 11 anys, es va 

observar que el tractament amb QT neoadjuvant (fonamentalment FU/LV+OX) va 

permetre que el 12,5% de 1104 pacients amb CCRm amb afectació hepàtica inicialment 

considerada no ressecable, fossin sotmesos a resecció hepàtica de rescat després de 

respondre positivament al tractament quimioteràpic (151). La SG a 5 anys dels 138 

pacients que van poder ser metastectomitzats va ser del 33%.  

 AC posteriors han confirmat la capacitat dels règims de QT basada en FU/LV/OX de 

convertir els pacients en ressecables. En un AC fase II, Alberts et al van tractar 44 

pacients amb MTS hepàtiques irressecables amb FOLFOX4, i després de 6 mesos de 

mediana de tractament, el 40% del total de pacients va poder ser sotmès a resecció 

hepàtica curativa (68% dels 25 pacients que havien respost a la QT), amb una SG 

mediana de 26 mesos (152). 
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 Així mateix, Delaunoit et al van publicar els resultats de l’anàlisi retrospectiu de 795 

pacients amb CCRm inclosos en l’AC fase III N9741, on avaluaven la capacitat de la QT, 

fonamentalment FOLFOX4 i IROX, de convertir els pacients en ressecables (153). En 

aquest cas, només el 3,3% dels pacients avaluats van poder sotmetre’s a resecció 

hepàtica curativa posterior a la QT neoadjuvant, assolint una SG mediana de 42,4 mesos. 

 Resultats similars als observats amb els règims basats en OX van ser reportats per Pozzo et 

al en un estudi en el que 40 pacients van ser tractats amb QT neoadjuvant basada en IRI 

(mFOLFIRI) (154). Es va obtenir una TR del 47,5% i el 32,5% dels pacients van poder ser 

tractats amb resecció hepàtica potencialment curativa després de la QT neoadjuvant. 

 En aquest mateix sentit, Abad et al van avaluar l’impacte de la combinació d’oxaliplatí, 

irinotecan i fluorouracil (FUOXIRI) en la resecabilitat de les metàstasis hepàtiques 

prèviament irressecables (155). L’estudi va demostrar una taxa de resposta del 69% i va 

permetre la cirurgia en el 31,9% dels pacients, el 40% dels quals només tenien metàstasis 

hepàtiques. El TTP i la SG de l’estudi van ser de 10,9 i 19,9 mesos respectivament. 

La QT sistèmica neoadjuvant té l’avantatge de ser una aproximació a l’abast, amb toxicitats 

previsibles i que, gràcies a l’aparició dels nous agents biològics, és capaç d’assolir importants 

TR, convertint pacients amb MTS irressecables en potencialment ressecables. Per aquest 

motiu caldrà dur a terme un estret seguiment dels pacients inicialment considerats 

irressecables en tractament amb QT sistèmica, per tal d’avaluar la possibilitat de 

metastectomia, actualment, única aproximació terapèutica curativa, amb els millors 

resultats en termes de supervivència a llarg termini (127).  
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RECOMANACIÓ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es proposa que els pacients de l’Institut Català d’Oncologia amb càncer colorectal 
metastàtic amb metàstasis inicialment irressecables però què, d’acord amb l’avaluació 
clínica i el corresponent dictamen emès pel Comitè de Cirurgia Hepàtica, puguin ser 
considerades com a potencialment ressecables en cas de respondre a una primera línia 
de quimioteràpia, siguin tractats amb les combinacions de quimioteràpia que han 
demostrat major taxa de resposta als assajos clínics en CCRm. 

Concretament, es recomana administrar tractament neoadjuvant durant 3 mesos (6 cicles) 
per aconseguir convertir el pacient en ressecable, i continuar el tractament fins a 6 mesos 
post cirurgia igual que en el supòsit de malaltia hepàtica ressecable, d’acord amb el 
següent algoritme (pacients amb ECOG 0-1 i expectativa de vida superior a 3 mesos): 

o Pacients que han rebut FOLFOX en adjuvància i <12 mesos d’interval lliure de 
malaltia post-adjuvància: 

 amb KRAS wild type:  

• Cetuximab – FOLFIRI 

 amb KRAS mutat:  

• FOLFIRI 

o Pacients que no han rebut FOLFOX en adjuvància o si >12 mesos d’interval lliure de 
malaltia post-adjuvància amb quimioteràpia que contingui oxaliplatí:   

 amb KRAS wild type: 

• Panitumumab- FOLFOX* 

• FOLFOX (IA)  

      amb KRAS mutat:  

• FOLFOX (IA) 

• En cas de contraindicació a oxaliplatí: FOLFIRI 

• En cas de contraindicació a fluoropirimidines: TOMOX 
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3. METÀSTASIS NO RESSECABLES: tractament pal·liatiu 

L’abordatge del CCRm ha evolucionat molt en l’última dècada, amb supervivències que 

han incrementat dels 12 als 18-21 mesos, fonamentalment gràcies a la introducció d’IRI i OX, 

agents àmpliament emprats en combinació amb FU/LV en el CCRm (156). 

La decisió de tractar els pacients amb CCRm no ressecable amb un o altre esquema de QT 

dependrà del tipus de teràpia a la que ha estat sotmès el pacient prèviament, al temps 

transcorregut des de l’administració de l’últim cicle de QT, i del perfil de toxicitat associat a 

cadascun dels agents quimioteràpics que constitueixen l’esquema escollit, tenint en compte 

les dosis emprades, els règims i els mètodes d’administració d’aquests agents. 

Així mateix, d’acord amb els resultats d’una metanàlisi que inclou 3825 pacients amb CCRm 

tractats amb intenció pal·liativa amb QT basada en FU, la decisió sobre la idoneïtat de 

tractar els pacients de manera més o menys intensiva també estarà condicionada pel fet 

que aquests es considerin de baix risc, de risc intermedi o d’alt risc (157). Segons els resultats 

d’aquesta metanàlisi, els pacients amb CCRm no ressecable en tractament pal·liatiu poden 

classificar-se en, com a mínim, 3 grups de pronòstic diferent, segons l’estat general definit 

amb l’escala de l’ECOG, el recompte de leucòcits, el valor de la fosfatasa alcalina (FA) i el 

nombre de localitzacions afectades per metàstasi (veure taula 6). 

 

3.1. PRIMERA LÍNIA DE TRACTAMENT EN EL CCRm 

3.1.1. Fluoropirimidines+oxaliplatí vs FOLFIRI: 

En el context del CCRm, FOLFOX i FOLFIRI són 2 règims de QT considerats equivalents, a 

partir de l’evidència obtinguda de l’estudi GERCOR V308, en el que pacients amb CCRm 

van rebre FOLFOX o mFOLFIRI en primera línia, per ser tractats amb l’altre règim en el 

moment de la progressió, en segona línia (128). Es van obtenir TR i SLP similars amb els 2 

esquemes emprats en primera línia, i es va considerar que les 2 seqüències eren 

igualment efectives en el tractament del CCRm. Malgrat tot, atès que molts pacients no 

arriben a poder ser tractats en segona línia, els autors concloïen que la selecció de la 

primera línia és especialment important, i en aquest sentit, es va observar un lleuger 

avantatge de mFOLFIRI respecte FOLFOX. 

La conclusió sobre l’equivalència entre aquests 2 règims de QT en primera línia de CCRm 

va ser recolzada per un altre AC que comparava l’eficàcia i la seguretat de FOLFOX i 

FOLFIRI, amb els que es van obtenir resultats similars (TR, SLP i SG sense diferències 

significatives) 0 sense diferències en la toxicitat de grau ≥3 (129).  

Per altra banda, també es considera que Cape associada a OX és un règim de 

tractament equivalent a FU associat a OX, tal com es desprèn del resultat de 4 AC fase 

III, aleatoritzats, que avaluaren la no-inferioritat de CAPOX en el tractament de primera 

línia del CCRm (158-162). En el primer d’aquests AC va ser publicat per Cassidy et al. Es 

tractava d’un estudi de fase III, de no inferioritat, per tal de comparar XELOX respecte 
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FOLFOX4. El disseny de l’estudi es va esmenar posteriorment a un disseny factorial amb 

aleatorització a Bevacizumab o placebo. Els resultats de l’estudi van determinar que 

CAPOX era no inferior a FOLFOX4 en primera línia, en 2.034 pacients en els quals es va 

obtenir un HR de SLP d’1,04 (IC 97,5% 0,93-1,16)(8 mesos amb CAPOX vs 8,5 mesos amb 

FOLFOX) i de SG de 0,99 (IC 97,5% 0,88-1,12)(19,8 mesos amb CAPOX vs 19,6 mesos amb 

FOLFOX4)(158). L’actualització de les dades de SG d’aquest estudi, confirmen els resultats 

de l’anàlisi primari, en no observar-se diferències significatives en la SG d’ambdós 

tractaments 19,8 mesos amb CAPOX vs 19,5 mesos amb FOLFOX4 (IC 97,5% 0.83-1.09) 

(159). En l’estudi del grup AIO, CAPOX modificat (amb OX 70mg/m2 dies 1 i 8 de cada 21) 

va demostrar ser no inferior a FUFOX en 474 pacients en primera línia de CCRm (SLP 7,1 

mesos amb CAPOX vs 8 mesos amb FUFOX, HR= 1,17 [IC 95% 0,96-1,43]; SG 16,8 mesos 

amb CAPOX vs 18,8 mesos amb FUFOX, HR= 1,12 [IC 95% 0,92-1,38])(160). La no inferioritat 

de CAPOX en l’estudi espanyol publicat per Díaz-Rubio et al va ser establerta en 348 

pacients, en els quals es va comparar amb l’esquema FUOX en primera línia de CCRm, 

obtenint HR per SLP amb CAPOX respecte FUOX d’1,18 (IC 95% 0,9-1,5) i per SG, d’1,22 (IC 

95% 0,9-1,6)(161). I per últim, en els resultats preliminars publicats per Ducreux et al amb 

306 pacients, CAPOX resultava ser no inferior a FOLFOX6 en primera línia de CCRm (SLP 

9,3 vs 9,7 mesos, i SG 19,9 vs 18,4 mesos, amb CAPOX vs FOLFOX6, respectivament)(162). 

A partir d’aquestes dades, i tenint en compte la bona tolerància associada al règim amb 

Cape en els 4 AC, CAPOX pot ser considerada una alternativa equivalent a FOLFOX en 

primera línia de CCRm. 

Taula 6. Grups pronòstic en el CCRm en tractament pal.liatiu. 

Grups pronòstic Característiques dels pacients 

Grup de baix risc o 

de millor pronòstic 

- ECOG 0/1 i una sola localització tumoral. 

Supervivència mediana estimada de 15 mesos. 

Grup de risc 

intermig 

- ECOG 0/1, més d’una localització tumoral i FA 

<300U/L;  

- o ECOG >1, recompte de leucòcits <10.109/L i 

només una localització tumoral. 

Supervivència mediana estimada de 10,7 mesos.  

Grup d’alt risc o de 

mal pronòstic 

- ECOG 0/1, més d’una localització tumoral i FA 

≥300U/L;  

- o ECOG >1 i més d’una localització tumoral o 

recompte de leucòcits >10.109/L.  

Supervivència mediana estimada de 6,1 mesos. 
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3.1.2. Bevacizumab: 

Diferents estudis han avaluat l’impacte de l’addició de BV als esquemes de QT basats en 

FU/LV en la SG dels pacients amb CCRm no tractats prèviament, comparat amb els resultats 

obtinguts sense BV (144,163). Concretament, en un anàlisi combinat de les dades de 3 AC, 

l’addició de BV a la QT basada en FU/LV es va associar a un SG mediana de 17,9 mesos, 

mentre que en el grup tractat amb FU/LV associat o no a IRI, sense BV, la SG va ser de 14,6 

mesos (163).  

En aquest sentit, Trebutt i cols van estudiar l’efecte de la combinació de BV amb o sense 

mitomicina a la monoterapia amb capecitabina en la SLP de pacients amb CCRm (164). El 

disseny de l’estudi era obert amb tres braços de tractament: capecitabina+BV+mitomicina 

(CBM), capecitabina+BV (CB) i Capecitabina (C). La mitjana de SLP va ser superior per a la 

combinació amb bevacizumab tant si es combinava amb o sense mitomicina. No es van 

observar diferències estadísticament significatives a nivell de supervivència global. Respecte 

al perfil de toxicitat va ser similar al d’altres estudis que combinaven BV.  

3.1.2.1. Associat a irinotecan: 

L’estudi pivotal de Hurwitz et al, en pacients amb CCRm no tractats prèviament per la seva 

malaltia metastàtica, va aportar l’evidència inicial necessària per donar suport a l’ús de BV 

en primera línia de CCRm (142). L’AC va incloure 813 pacients amb CCRm, aleatoritzats a 

rebre tractament en primera línia amb IFL +/- BV, en els quals es va observar una SG 

significativament superior amb l’addició de BV (20,3 mesos vs 15,6 mesos, HR de mort=0,66).  

En el nou context en el qual les mutacions en el gen KRAS s’han convertit en marcador 

pronòstic del CCRm i en factor predictiu de manca de resposta als fàrmacs anti-EGFR, tal 

com ja s’ha comentat en l’apartat 2 de la Malaltia metastàtica, Hurwitz et al van avaluar, 

retrospectivament, l’eficàcia de BV segons l’estat del KRAS, en 230 pacients de l’estudi 

pivotal (148). D’acord amb els resultats, els autors van concloure que el benefici clínic de BV 

associat a IFL és independent de l’estat del gen KRAS, a diferència del que s’ha observat 

amb els fàrmacs anti-EGFR.  

Els resultats de l’estudi BICC-C, que avaluava l’eficàcia de 3 règims basats en IRI amb o 

sense BV, van demostrar que en primera línia de CCRm, mFOLFIRI associat o no a BV és 

superior als comparadors (mIFL i CapeIRI), en termes d’eficàcia i seguretat (143). Alhora, en 

una comparació no randomitzada, amb l’addició de BV s’observà una millora en la SLP dels 

2 esquemes (11,2 mesos amb BV+mFOLFIRI vs 8,3 mesos amb BV+IFL), sent més efectiva la 

combinació d’IRI+BV en un esquema amb FU administrat en infusió.  

L’eficàcia de BV combinat amb IRI+FU en infusió (FOLFIRI) en primera línia de tractament del 

CCRm és objecte d’estudi de l’AC AVIRI, fase III, obert, del qual encara no es disposa de 

resultats de supervivència, però que permetrà disposar de més evidència per situar aquesta 

combinació en l’algoritme de decisió del tractament del CCRm (165). 
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L’estudi de Masi i cols va avaluar en 57 pacients amb CCR metastàtic irressecable l’eficàcia 

de l’administració de la combinació BVZ+FOLFOXIRI durant un màxim de 6 mesos, seguits del 

tractament de manteniment amb BVZ cada 15 dies. La mitjana de seguiment de l’estudi va 

ser de 28,8 mesos i com a variable principal d’eficàcia la SLP als 10 mesos, que va ser del 74% 

(62-85)(166). Actualment està en curs l’estudi TRIBBE, estudi de fase III que compara 

FOLFOXIRI + bevacizumab respecte FOLFIRI +bevacizumab durant 6 mesos (167). 

Posteriorment, els pacients reben tractament de manteniment amb BV+ fluoropirimidines fins 

a progressió o toxicitat inacceptable. Actualment només disposem dels resultats preliminars 

de l’anàlisi de la seguretat de la combinació en els primers 100 pacients aleatoritzats de 

l’estudi, que conclouen que ambdós esquemes són segurs. Haurem d’esperar als resultats 

definitius de l’estudi per a conèixer el posicionament terapèutic del fàrmac.  

 

3.1.2.2. Associat a oxaliplatí: 

En l’estudi TREE es van comparar els esquemes d’OX/fluoropirimidines (FOLFOX vs FU bolus/LV 

vs CAPOX), inicialment sense BV (TREE-1) i posteriorment, amb l’adició de BV a cada un dels 

3 braços de tractament (TREE-2)(146). En una comparació no aleatoritzada, la SG mediana 

dels pacients tractats sense BV en el TREE-1 va ser de 18,2 mesos, mentre que en els pacients 

tractats amb BV en el TREE-2, la SG va ser de 23,7 mesos. Tot i que no es van observar 

diferències estadísticament significatives entre els 3 esquemes d’OX/fluoropirimidines 

avaluats, el règim de FU bolus/LV sembla ser l’esquema menys eficaç, tenint en compte les 

SG reportades sense i amb BV, respectivament: 19,2 i 26,1 mesos amb FOLFOX±BV, 17,9 i 20,4 

mesos amb FU/LV±BV, i 17,2 i 24,6 mesos amb CAPOX±BV. Tot i que l’addició de BV va 

associar-se amb un increment en la incidència d’hipertensió grau 3-4, dificultat en la 

cicatrització de ferides i perforació intestinal, la tolerabilitat dels 3 règims associats a BV va ser 

considerada adequada. Destaca el fet que les taxes de toxicitat grau ≥3 associades a 

BV+QT basada en OX reportades en l’estudi TREE van ser significativament inferiors a les 

descrites en l’assaig pivotal, amb BV+IFL. 

En un AC de recent publicació, amb 1401 pacients aleatoritzats a rebre FOLFOX/CAPOX 

amb o sense BV, l’addició de BV a la QT basada en OX/ fluoropirimidines com a tractament 

de primera línia en el CCRm, va millorar significativament la SLP (9,4 mesos vs 8,0 mesos, 

HR=0,83 [IC 97,5% 0,72-0,95]), amb diferències en SG que no arribaren a la significació 

estadística (21,3 mesos vs 19,9 mesos, HR=0,89 [IC 97,5% 0,76-1,03]), i sense efecte diferent 

entre els 2 grups sobre la TR (38% vs 38%, OR=1,00 [IC 97,5% 0,78-1,28]) (147). La comissió 

farmacoterapèutica de l’ICO en la seva avaluació ha considerat què el benefici en SLP de 

la branca del FOLFOX (+/-) bevacizumab no és de prou magnitud (HR=0.83) en el contexte 

d’un estudi que no demostra diferències estadísticament significatives en SG. Per aquest 

motiu, no s’ha inclòs com a tractament de primera línia en el CCRm. 
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D’altra banda, Oba i cols estan duent a terme un assaig fase II per tal d’avaluar la seguretat 

i eficàcia de la combinació de BV/XELOX en pacients d’edat avançada amb CCRm 

irressecable avançat o recurrent (168).  

 

3.1.3. Cetuximab: 

Existeixen dades contradictòries sobre l’efectivitat de Cetu associat a FOLFOX i FOLFIRI com a 

tractament de primera línia en el CCRm, comparat amb els esquemes de QT sols 

(131,132,133).  

Els resultats aportats pels estudis CRYSTAL (fase III) i OPUS (fase II) (131, 133, 134) que 

avaluaven l’impacte d’afegir Cetuximab als esquemes FOLFIRI i FOLFOX respectivament, van 

demostrar que en pacients amb KRAS wild-type, l’addició de Cetu a la QT obtenia una 

disminució significativa del risc de progressió (del 32% a l’estudi CRYSTAL i del 43% a l’OPUS) i 

una major taxa de resposta (59% vs 43% al CRYSTAL, 61% vs 37% a l’OPUS) respecte els 

pacients no tractats amb Cetu. Aquestes diferències però no s’observaven en el cas dels 

pacients KRAS mutat. A partir d’aquesta evidència, es va modificar la fitxa tècnica del 

fàrmac per tal de incloure que la indicació de Cetu en CCRm exigeix la necessitat de 

confirmar que es tracta d’un tumor KRAS wild-type abans de tractar el pacient amb Cetu, 

alhora que es deixa d’especificar el règim de QT amb el qual ha de combinar-se i en quina 

línia s’ha d’administrar Cetu (138). 

D’altra banda, tal i com s’ha comentat anteriorment, els estudis COIN i NORDIC van avaluar 

l’efecte del tractament de cetuximab en combinació amb esquemes de fluoropirimidines i 

oxaliplatí en els pacients amb tumors KRAS wild-type. Els resultats d’aquests estudis indiquen 

l’absència de diferències significatives en SLP ni SG amb l’addició de cetuximab, 

independentment de l’expressió del gen KRAS (136, 137) i només a l’estudi COIN, es van 

observar diferències estadísticament significatives en les TR (veure taula 7).  

De fet, tot i ser encara un requisit per a la utilització de Cetu especificat en la fitxa tècnica, 

cada vegada és major l’evidència que dóna suport a la manca de valor predictiu de 

resposta a Cetu de l’EGFR (140,141). Amb l’adveniment del KRAS com a biomarcador 

s’accepta que l’eficàcia del tractament amb Cetu en el CCR és independent de l’estat de 

l’EGFR i, per consens d’experts, s’obvia la necessitat de realitzar la immunohistoquímica per 

EGFR. 

Els resultats d’una metanàlisi publicada el 2007, on s’avaluaven 37 AC amb dades sobre 

tractament en CCRm, podrien servir de resum de l’evidència disponible fins a l’actualitat en 

aquest context clínic (169). Emprant la combinació FU/LV com a comparador, i tenint en 

compte les dades obtingudes amb règims administrats exclusivament en primera línia, 

l’addició d’IRI+BV a FU/LV és l’abordatge terapèutic que s’associa a una major disminució 

del risc de mort (HR=0,60 [IC 95% 0,44-0,81]). També s’obtenen beneficis remarcables en SG 

amb la combinació de FU/LV i: IRI+OX (HR=0,72 [IC 95% 0,54-0,93]), OX+BV (HR=0,74 [IC 95% 
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0,57-0,97]) i OX sol (HR=0,84 [IC 95% 0,74-0,94]). Resultats menys clars s’obtenen amb l’addició 

de BV (HR=0,78 [IC 95% 0,61-1,00]) i IRI (HR=0,91 [IC 95% 0,83-1,00]). Els millors resultats en 

termes de superviència, tenint en compte només els 25 AC en què FU no s’administra en 

bolus, s’obtenen amb la combinació FU/LV+IRI+OX (HR=0,70 [IC 95% 0,53-0,89]), i amb 

FU/LV+OX+BV (HR=0,76 [0,62-0,92]).  

Per altra banda, en avaluar l’efecte en la progressió de la malaltia de diversos esquemes 

emprats en primera línia, s’obtenen disminucions del risc relatiu superiors a les observades per 

la SG. De nou, l’addició d’IRI+BV a FU/LV és la combinació que s’associa a una reducció 

major en el risc de progressió (HR=0,41[IC 95% 0,29-0,59]), tot i que amb d’altres 

combinacions també s’assoleixen reduccions importants: FU/LV+IRI+OX (HR=0,54 [IC 95% 

0,40-0,73]), FU/LV+OX+BV (HR=0,56 [IC 95% 0,39-0,80]), FU/LV+BV (HR=0,56 [IC 95% 0,42-0,75]) i 

FU/LV+Cetu+IRI (HR=0,63 [IC 95% 0,44-0,91]). Si es tenen en compte exclusivament les dades 

dels AC en què FU no s’administra en bolus, aleshores, la major reducció del risc de 

progressió també s’assoleix amb FU/LV+IRI+OX (HR=0,51 [IC 95% 0,38-0,69]) i amb 

FU/LV+OX+BV (HR=0,47 [0,36-0,60]).  

Malgrat tot, cal destacar que els beneficis calculats en aquesta metanàlisi dels règims que 

incorporen els nous agents biològics estan sobrevalorats, ja que són comparats respecte un 

estàndard subòptim en aquest context clínic, com és FU/LV sense OX o IRI. 

Els autors estimen que, amb una probabilitat del 64%, la combinació FU/LV+IRI+BV en primera 

línia de tractament del CCRm seria el règim més efectiu per prolongar la supervivència, 

alhora que aquesta mateixa combinació tindria un 65% de probabilitat de ser la millor en 

postposar la progressió de la malaltia (FU/LV+OX+BV tindria una probabilitat del 24% de ser 

l’esquema amb més capacitat de postposar la progressió). 

3,1.4 Panitumumab 

L’eficàcia d’aquest nou anticòs monoclonal en el tractament de primera línia del CCRm 

s’ha avaluat en l’estudi PRIME els resultats del qual s’han publicat recentment (149,150). Com 

s’ha comentat prèviament a l’apartat 2.4, l’estudi va comparar les branques de tractament 

Panitumumab + FOLFOX4 respecte l’esquema FOLFOX4. Els resultats de l’estudi van mostrar 

un benefici significatiu de l’associació de panitumumab en la SLP dels pacients kras-wild 

type, sense trobar diferències en la TR (55% vs 48% p=0.072) ni en la SG (23,9 vs 19,7 mesos, 

p=0,17) en aquests pacients.  

En base a aquests resultats, recentment l’agència avaluadora de medicaments europea ha 

autoritzat l’ampliació de la indicació de panitumumab en pacients amb CCRm i KRAS wild-

type, en combinació amb FOLFOX com a tractament de primera línia (170).  

 

3.1.5 Combinació de teràpies biològiques 

3.1.5.1 Bevacizumab amb Cetuximab 
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L’estudi CAIRO2 (171) va estudiar l’efecte en la supervivència lliure de progressió de l’addició 

de cetuximab a la combinació de capecitabina, oxaliplatí i bevacizumab, com a 

tractament de primera línia del CCRm. Els resultats obtinguts van ser pitjors per al grup de 

tractament amb cetuximab, amb una mitjana de supervivència de 9,4 mesos respecte 10,7 

mesos i una pitjor qualitat de vida. Malgrat tot, es va confirmar el paper del gen KRAS com a 

predictor de la resposta en el grup de cetuximab.  

3.1.5.2 Bevacizumab i Panitumumab 

L’estudi de fase III PACCE (172) va avaluar el tractament amb bevacizumab i quimioteràpìa 

(oxaliplatí o irinotecan) amb o sense panitumumab com a primera línia del CCRm. Es van 

assignar 823 pacients a la cohort d’oxaliplatí i 230 pacients a la d’irinotecan. L’estudi es va 

aturar prematurament degut a que les dades de l’anàlisi intermèdia van demostrar pitjors 

resultats amb la combinació de panitumumab: SLP de 10 mesos vs 11,4 mesos (HR 1,27 (IC 

95% 1,06-1,52) i una supervivència mitjana de 19,4 mesos vs 24,5 mesos, amb un increment 

significatiu de la toxicitat. En base a aquests resultats no es recomana l’ús d’aquesta 

combinació. 

 

3.2. LÍNIES DE TRACTAMENT POSTERIORS EN EL CCRm 

La selecció de la segona línia de tractament del CCRm dependrà dels esquemes emprats 

en la primera línia i, generalment, inclourà un o més agents que no hagin estat utilitzats en la 

teràpia inicial per al CCRm. 

3.2.1. Fluoropirimidines+oxaliplatí vs FOLFIRI: 

En base als resultats de l’estudi GERCOR, tal i com s’ha apuntat prèviament, els 

esquemes seqüencials mFOLFIRI FOLFOX o FOLFOX mFOLFIRI són igualment vàlids i 

efectius de cara a tractar el CCRm en primera línia i després de progressió (128). En 

aquest estudi es van obtenir SG de 21,5 mesos amb el primer esquema, respecte els 20,6 

mesos obtinguts amb la segona seqüència, tot i que en segona línia de tractament, 

FOLFOX semblava aportar millors resultats en SLP i TR (4,2 mesos fins a la progressió vs 2,5 

mesos amb mFOLFIRI; 15% de respostes vs 4% amb mFOLFIRI). Així, es considera que un 

pacient que ha estat tractat amb FOLFIRI en primera línia de CCRm podrà ser tractat 

amb FOLFOX en segona línia, en el cas de progressió de la malaltia; i contràriament, 

aquells qui hagin rebut FOLFOX en primera línia, podran ser tractats de manera efectiva 

amb FOLFIRI, en segona línia després de progressió. 

Per extrapolació de l’experiència obtinguda en primera línia, on es demostra una 

eficàcia comparable dels 2 esquemes (158-162), es considera que FOLFOX i CAPOX són 

equivalents en el tractament del CCRm després d’una primera progressió. Es disposa 

també dels resultats d’un AC fase III de recent publicació, amb 627 pacients, en el que 

es demostra que CAPOX tampoc és inferior a FOLFOX4 en segona línia de CCRm, 

després d’un tractament de primera línia basat en IRI (HR per SLP de 0,97 [IC 95% 0,83-
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1,14]; HR per SG d’1,03 [IC 95% 0,87-1,23], de FOLFOX4 vs CAPOX)(173) (taula 9). Per tant, 

quan es recomana tractar els pacients amb CCRm en primera o segona línia amb 

l’esquema FOLFOX, es pot considerar equivalent a tractar amb CAPOX. 

 

3.2.2. Bevacizumab: 

L’ús dels agents biològics en pacients amb CCRm que han progressat a alguna línia 

prèvia de QT també ha estat explorat. Giantonio et al van dissenyar un AC per comparar 

l’eficàcia i la seguretat de BV associat a FOLFOX, respecte FOLFOX sol i BV sol, en 

pacients en segona línia de tractament per a la seva malaltia metastàtica, prèviament 

tractats amb QT basada en FU/IRI (174) (Taula 9). Els resultats van ser significativament 

millors per a la branca FOLFOX+BV en termes de TR, SLP (HR de progressió comparat amb 

FOLFOX sol 0,61) i SG (HR de mort 0,75 respecte FOLFOX).  

L’estudi de fase II de Vinzenci i cols va avaluar la combinació de BV+5-fluorouracil(5-

FU)/folinic en 48 pacients amb CCRm que havien progressat durant o després del 

tractament de primera línia amb oxaliplatí, tractament de segona línia amb irinotecà i 

de tercera línia amb cetuximab amb irinotecà setmanal (175). Els resultats de l’estudi van 

mostrar un modest benefici de l’ús de Bevacizumab en combinació amb l’esquema De 

Gramont en pacients àmpliament pretractats.  

3.2.3. Cetuximab: 

Cetu també ha estat avaluat en el context del CCRm com a segona línia de tractament, 

en monoteràpia o associat a IRI. En l’estudi pivotal de Cunningham et al, es van 

comparar directament Cetu en monoteràpia amb Cetu+IRI en pacients que havien 

progressat a una QT prèvia basada en IRI, i es va observar que la TR era doble en el grup 

tractat amb la combinació respecte el tractament de Cetu en monoteràpia (22,9% vs 

10,8%, p=0,007) (156), alhora que el risc de progressió es reduïa en un 46%. Per tant, la 

combinació Cetu+IRI era preferible a Cetu sol com a teràpia per al CCRm després de la 

primera progressió, en aquells pacients capaços de tolerar la combinació. 

Per altra banda, un AC canadenc, fase III aleatoritzat, obert, va avaluar l’eficàcia de 

Cetu en tercera línia, respecte la millor teràpia de suport, en 572 pacients amb CCRm 

prèviament tractats amb esquemes de QT amb IRI i OX (176). La SG mediana va ser de 

6,1mesos amb Cetu respecte 4,6 mesos en el grup sense intervenció terapèutica activa 

(HR =0,77 [IC 95% 0,64-0,92]), mentre que la SLP va ser d‘1,9 mesos amb Cetu respecte 1,8 

mesos amb teràpia de suport (HR=0,676 [IC 95% 0,568-0,804]).  

En avaluar l’efecte de Cetu sobre la supervivència només tenint en compte el subgrup 

de pacients KRAS wild-type (n=230), s’observaren millors resultats que en el global de la 

població: el HR per SG va ser de 0,55 i el HR de SLM de 0,40 (177). Pel que fa a la TR 

global reportada en el grup tractat amb Cetu, aquesta passa del 6,6% en el conjunt de 
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la població estudiada, al 12,8% quan es tenen en compte només els pacients sense 

mutació en el gen KRAS (177).  

Per tant, aquest AC confirma que tractar amb Cetu en monoteràpia els pacients amb 

CCRm en tercera línia és superior a la millor teràpia de suport, de manera que, 

indirectament, queda justificat el braç control del l’AC pivotal prèviament comentat. Així 

mateix, els seus resultats també indiquen que en pacients amb CCRm ja pre-tractats, 

s’obtenen millors beneficis en termes d’eficàcia en pacients KRAS wild-type. 

Recentment s’han publicat els resultats de l’estudi EPIC, fase III on es compara l’eficàcia 

de Cetu+IRI respecte IRI sol, en pacients amb CCRm que han progressat a un règim de 

QT prèvia basada en FU/OX (178). Els autors de l’estudi conclouen que l’addició de Cetu 

al tractament amb IRI millora la SLP i les TR de manera significativa, alhora que millora la 

qualitat de vida dels pacients. Igualment, els autors comenten a la discussió que els 

resultats d’eficàcia de Cetu segons l’estat del KRAS estan sent avaluats, després que, tal 

com s’ha comentat, diverses publicacions ja han indicat que la presència de mutacions 

en aquest gen és un fort predictor de mala resposta a Cetu. 

3.2.4. Panitumumab: 

Aquest agent biològic anti-EGFR ha demostrat tenir capacitat per generar resposta i 

estabilització de la malaltia amb unes taxes d’aproximadament el 30%, administrat en 

monoteràpia en pacients amb CCRm (179). En un AC fase III publicat per Van Cutsem et 

al, es va comparar l’efecte de panitumumab (Pani) respecte la millor teràpia de suport, 

en 463 pacients amb CCRm que havien progressat al tractament previ per la seva 

malalatia metastàtica amb fluoropirimidines, IRI i OX (180). Pani va associar-se 

significativament a una major SLP (8 setmanes vs 7,3 setmanes de mediana sense Pani, 

HR= 0,54), i a una major TR (després d’un mínim de 12 mesos de seguiment, 10% amb Pani 

respecte 0% amb teràpia de suport, p<0,0001), tot i que no va observar-se cap diferència 

en termes de SG (HR=1,0).  

Posteriorment es va realitzar un estudi d’extensió d’aquest fase III en el qual es va assignar 

aleatoriamente a 176 pacients a rebre teràpia de suport amb o sense panitumumab. Els 

efectes secundaris més freqüentment detectats van ser a nivell dermatològic. A nivell 

d’eficàcia, un dels  pacients va assolir RC (0.6%), 19 pacients (11%) van obtenir RP i 58 

pacients (33%) malaltia estable. La mitjana de SLP va ser de 9,4 setmanes (8.0–13.4) i la 

SG va ser de 6.3 mesos (181).  

En una avaluació posterior de l’evolució dels pacients segons l’estat del gen KRAS, es va 

observar que els pacient KRAS wild-type eren els únics que es beneficiaven del 

tractament amb Pani, de manera que la SLP augmentava fins a 12,3 setmanes respecte 

les 7,3 obtingudes en els pacients KRAS wild-type tractats amb la millor teràpia de suport 

(HR=0,45 [IC 95% 0,34-0,59])(179). Per la seva banda, els pacients amb mutacions en el 
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gen KRAS no van obtenir cap benefici del tractament amb Pani (7,4 setmanes amb Pani 

vs 7,3 amb la millor teràpia de suport, HR=0,99 [IC 95% 0,73-1,36]). 

Globalment, la SG va ser significativament superior en el grup de pacients KRAS wild-type 

respecte els pacients amb KRAS mutat (HR=0,67 [IC 95% 0,55-0,81]). Malgrat tot, no es van 

observar diferències en SG entre el grup tractat amb Pani respecte el grup assignat a la 

millor teràpia de suport, en cap dels 2 subgrups de KRAS. Una possible explicació és que, 

a diferència de l’estudi canadenc, el disseny d’aquest AC contemplava la possibilitat de 

creuament a rebre Pani en cas de progressió, dels pacients tractats amb la millor teràpia 

de suport.  

La conclusió de l’estudi va ser que, tal com s’ha apuntat en el cas de Cetu, l’eficàcia 

d’aquest nou anti-EGFR en monoteràpia es limita als pacients sense mutacions en el gen 

KRAS, fins al punt que en l’informe de l’EMEA en què s’autoritza la comercialització de 

Pani s’especifica que s’utilitzarà només en pacients que expressin EGFR i sense mutacions 

en el gen KRAS (wild-type), amb CCRm que hagin fracassat a règims de QT que 

continguin fluoropirimidines, OX i IRI (170) 

Recentment la agència europea del medicament ha aprovat l’ús de panitumumab com 

a segona línia, en combinació amb FOLFIRI, en pacients que han rebut un esquema 

basat en fluoropirimidines (excepte irinotecan) com a primera línia. Aquesta decisió es 

basa en els resultats de l’estudi fase III publicat recentment per Peeters et al (170,182,). 

L’estudi avaluava la combinació de Panitumumab amb FOLFIRI  respecte FOLFIRI en 1186 

pacients amb CCRm que havien progressat al tractament previ amb fluoropirimidines. Els 

resultats concloïen que els pacients amb kras wild-type obtenien millors resultats en SLP, 

SG i TR que els pacients amb kras mutat, malgrat la magnitud del seu efecte era menor 

en comparació amb els resultats d’estudis anteriors (SLP 5,9 vs 3,9 mesos (p=0,004), SG 

(14,5 vs 12,5 mesos, p: ns) i TR 35% vs 10% p<0.001). Cal tenir en compte que en l’estudi es 

va permetre el creuament dels pacients i fet que possiblement incideixi en la manca de 

significació estadística en la SG. 

3.3. Pacients amb contraindicació a algun dels agents generalment administrats 

En el cas de pacients amb CCRm i tolerància disminuïda als règims inicials de QT agressiva, 

es pot valorar l’administració de Cape sola quan un pacient candidat a FOLFOX en primera 

o segona línia presenti contraindicació a rebre tractament amb OX. Aquesta recomanació 

es fonamenta en l’estudi de no inferioritat publicat per Van Cutsem et al, en el qual Cape va 

demostrar ser com a mínim tan efectiva com FU bolus/LV sols (183).  

Així mateix, segons els resultats de l’estudi CAIRO, en el qual s’evidencià la no inferioritat de 

l’administració seqüencial de Cape en monoteràpia en primera línia, seguida d’IRI en 

segona i la combinació de CAPOX en tercera, respecte d’una primera i segona línies 

basades ja en esquemes combinats de QT, en pacients fràgils que no tolerarien un règim de 

poliquimioteràpia es pot considerar iniciar el tractament amb Cape en monoteràpia, amb 
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l’objectiu d’introduir el tractament combinat, en línies posteriors, sempre que sigui possible 

(184). Aquest AC fase III va incloure 820 pacients amb CCR avançat, en els quals es van 

reportar unes SG de 16,3 mesos (IC 95% 14,3-18,1) amb el tractament seqüencial i de 17,4 

mesos (IC 95% 15,2-19,2) amb el tractament combinat. Amb un HR per SG al comparar el 

grup de combinació respecte el grup amb tractament seqüencial de 0,92 (IC 95% 0,79-1,08), 

l’estudi concloïa que el tractament combinat no aportava millores significatives en termes 

de SG a l’abordatge seqüencial, i que per tant, Cape en monoteràpia administrada fins a la 

primera progressió podia ser una opció vàlida per al tractament del CCRm. 

Per altra banda, a partir dels resultats obtinguts en un AC fase II, aleatoritzat, amb pacients 

amb CCRm prèviament no tractats, en el que s’avaluà l’eficàcia i la toxicitat de FOLFOX4 

respecte TOMOX (R+OX), es pot considerar que aquests 2 règims són similars en termes 

d’efectivitat, com a primera línia de tractament en el CCRm (185). L’estudi va aleatoritzar 

191 pacients, en els quals es van observar similars TR (44% amb TOMOX vs 39% amb 

FOLFOX4), SLP (7,4 mesos amb TOMOX vs 8,8 mesos amb FOLFOX4, p=0,3) i SG mediana (14,9 

mesos amb TOMOX vs 13,8 mesos amb FOLFOX4, p=0,9). FOLFOX4 es va associar de manera 

significativa a major incidència de neutropènia grau 3-4, mentre que TOMOX va produir més 

casos de transaminitis. Igualment, en un altre estudi amb pacients amb CCRm tractats en 

segona línia es va determinar que TOMOX era efectiu i ben tolerat, després d’obtenir una SLP 

de 18 setmanes i una SG mediana de 54,4 setmanes (186). Per tot, es considera que en 

situacions en què FOLFOX seria l’esquema d’elecció però l’administració de fluoropirimidines 

estigués contraindicada, es podria valorar el tractament amb TOMOX, en primera o segona 

línia de CCRm, sempre tenint present la necessitat de monitoritzar estretament la funció renal 

dels pacients, adequant la dosi de R a l’aclariment renal (d’acord amb l’especificat en 

l’apartat A) 3.3. de la present guia). 

RECOMANACIÓ: 

 

 

** Pacients amb ECOG PS 0-1 

 

A) Pacients amb mutacions en el gen KRAS:  

Depenent de si ha rebut FOLFOX en adjuvància: 

1a línia: FOLFOX 6 o FOLFIRI 

Alternativa: CAPOX  

2a línia (segons la primera línia de tractament) FOLFIRI o FOLFOX 6 (+Beva*) (IA)  

Alternativa: CAPOX (IIA) 

Alternatives en cas de contraindicació:  

o fluoropirimidines: TOMOX (IIIB) 

o a oxaliplatí: capecitabina (IIA) 

Es recomana tractar els pacients amb càncer colorectal metastàtic no ressecable, en els 
quals s’administra quimioteràpia amb finalitat pal·liativa, d’acord amb els següents supòsits:   
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* Considerar l’ús de Bevacizumab en pacients amb elevada càrrega tumoral,   simptomatologia concomitant, 

risc vital, en els quals es requereixi una resposta ràpida.



 
 

70 
 

2a edició. Desembre 2012 

Institut Català d’Oncologia 

ICOPraxi per al tractament mèdic  
i amb irradiació del càncer colorectal 

B) Pacients KRAS wild-type:  

o Si <12 mesos d’interval lliure de malaltia post-adjuvància amb quimioteràpia que contingui oxaliplatí: 

 

 

 

ALT RISC (alt volum o simptomàtics) 

1a línia: cetuximab-FOLFIRI (IA)** 

          2a línia:  Bevacizumab-FOLFOX 6 (IA) o CAPOX (IIA) 

  

Si contraindicació a fluoropirimidines: TOMOX (IIIB)   

Si contraindicació a oxaliplatí: capecitabina (IIA)  

BAIX RISC 

1a línia: FOLFIRI (IA)**  

2a línia:  Bevacizumab-FOLFOX 6 (IA) o CAPOX (IIA)  

Si contraindicació a fluoropirimidines: TOMOX (IIIB) 

Si contraindicació a oxaliplatí: capecitabina (IIA) 

3a línia:  cetuximab-irinotecan setmanal (IA) 

Si contraindicació o intolerància a irinotecan (incloent els casos de 

carcinomatosi peritoneal): cetuximab monoteràpia (IIB) 

Pacients al.lèrgics a cetuximab o si contraindicació o intolerància a irinotecan: 

panitumumab monoteràpia (IIB) 
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o Si >12 mesos d’interval lliure de malaltia post-adjuvància o no adjuvància:   

1a línia: FOLFIRI (IA) o FOLFOX     

2a línia: Bevacizumab-FOLFOX 6 (IA) o CAPOX (IIA) o FOLFIRI (±panitumumab)  segons la primera línia  

Si contraindicació a fluoropirimidines: TOMOX (IIIB)      

Si contraindicació a oxaliplatí: capecitabina (IIA) o passar a 3a línia   

3a línia: cetuximab-irinotecan setmanal (IA) (excepte si ha rebut panitumumab en 2a línia) 

Si contraindicació o intolerància a irinotecan (incloent els casos de carcinomatosi peritoneal): cetuximab monoteràpia (IIB) 

Pacients al·lèrgics a cetuximab o si contraindicació o intolerància a irinotecan: panitumumab monoteràpia (IIB)  

1a línia: Panitumumab-FOLFOX (IIA) o Cetuximab-FOLFIRI 

 2a línia:  FOLFIRI (IA) o FOLFOX o Bevacizumab-FOLFOX 

  RISC INTERMEDI*   valorar el volum tumoral: en cas de risc de compromís vital si progressió  tractar com a Alt risc. 

  Alternativa en pacients fràgils en els que es preveu mala tolerància a la poliquimioteràpia: iniciar amb capecitabina amb l’objectiu d’introduir 

tractament combinat quan sigui possible (IIA). 

Veure criteris d’ús de bevacizumab en l’Annex 2; *Segons els grups pronòstic proposats per Kohne et al (157)  

 

Recomanacinos en base a criteris d’utilització dels anticossos monoclonals segons dictamen del Programa d’harmonització farmacoterapèutica de la medicació hospitalària de 

dispensació ambulatòria (PHMHDA) (187 ) 
  

Taula 7. Estudis on s’avalua el tractament de primera línia del càncer colorectal avançat i/o metastàtic sense agents biològics 

Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

68 

Goldberg 

R et al 

(2004) 

Fase III,  

aleatoritzat 

795 

1a línia 

met 

IFL vs FOLFOX4 vs 

IROX 

SLP: 6,9m  vs  8,7m  vs 6,5m   

(IFL vs FOLFOX4 HR 0,74 (IC 95% 0,61-0,89) 

(FOLFOX4 vsIROX HR 0,72 (IC 95% 0,60-0,87) 

SG: 15m vs 19,5m vs 17,4m 

(IFL vs FOLFOX4 HR 0,66 (IC 95% 0,54-0,82) 

(FOLFOX4 vs IROX HR 0,81 (IC 95% 0,66-1,00) 

TR: 31% vs 45% vs 35% 

FOLFOX4 és més ben tolerat que IFL o 

IROX (tot i taxes superiors de neutropènia 

i neuropatia sensitiva) i signficativament 

millor en termes d’eficàcia, en 1a línia de 

CCRm. 

ALT RISC* 

BAIX 
RISC* 
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Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

128 

Tournigan

d C et al 

(2004) 

 

Estudi 

GERCOR 

V308 : Fase 

III, 

aleatoritzat 

226 

1a línia 

met 

mFOLFIRI  

FOLFOX6 vs 

FOLFOX6  

mFOLFIRI 

SLP: 1a línia: 8,5m mFOLFIRI vs 8m FOLFOX6 (p=0,26) 

  2a línia: 4,2mFOLFOX6 vs 2,5m mFOLFIRI (p=0,003) 

SG: 21,5 vs 20,6 (p=0,99) 

TR:   1a línia: 56% mFOLFIRI vs 54% FOLFOX6 (p=ns) 

  2a línia: 15% FOLFOX6 vs 4% mFOLFIRI (p=0,05) 

Les 2 seqüències són igualment efectives, 

tot i que és especialment important la 

selecció de la 1a línia, ja que molts 

pacients no arriben a la 2a: lleuger 

avantatge per mFOLFIRI  FOLFOX6. 

129 

Colucci G 

et al 

(2005) 

Fase III,  

aleatoritzat 

360 

1a línia 

met 

FOLFIRI vs 

FOLFOX4 

TR: 31% vs 34% (p=0,60) 

SLP: 7m vs 7m (P=0,64) 

SG: 14m vs 15m (P=0,28) 

Alteracions gastrointestinals: FOLFIRI>FOLFOX4  (p<0,001) 

Trombocitopènia, tox neurosensorial: FOLFIRI<FOLFOX4 (P<0,0001) 

Els 2 tractaments són efectius com a 

teràpia de 1a línia en el CCR met, i 

s’associen a tox moderada, sense 

diferències en tox grau ≥3.  

130 

Falcone A 

et al 

(2007) 

Fase III,  

aleatoritzat 

244 

1a línia 

met 

FOLFOXIRI vs 

FOLFIRI 

TR : 66 vs 41% (p=0,0002) 

SLP: 9,8m vs 6,9m (HR=0,63 [IC 95% 0,47-0,81]) 

SG: 22,6m vs 16,7m (HR de mort=0,70 [IC 95% 0,50-0,96]) 

Neutropènia grau≥3: 50% vs 28% (p=0,0006) 

Neurotoxicitat perifèrica grau 2-3 : 19% vs 0% (p<0,0001) 

FOLFOXIRI millora TR, SLP i SG comparat 

amb FOLFIRI a expenses d’una major 

toxicitat 

155 
Abad A et 

al (2008) 
Fase II 

47 

1a línia 

met 

FUOXIRI 

TR: 69% [IC 95% 53-82%] 

TTP: 10,9 [IC 95% 9,9-13,2]  

SG: 19,9 [IC 95% 11,7-ND] 

Neutropènia, diarrea, nàusees/vòmits, fatiga, neurotoxicitat. 

FUOXIRI va mostrar efectivitat en 

aconseguir la resectabilitat de les 

metàstasis hepàtiques prèviament 

irrressecables 

 

158 

159 

CassidyJ 

et al (2008 

i 2011) 

Fase III, 

aleatoritzat 

2.034  

1a línia 

met 

CAPOX (±BV) vs 

FOLFOX4 (±BV) 

SLP: 8m vs 8,5m (HR=1,04 [IC 97,5% 0,93-1,16]) 

SG: 18,8m vs 17,7m (HR=0,87 [IC 97,5% 0,87-1,05])  

TR: 37% vs 37% (OR=1,00 [IC 97,5% 0,81-1,23]) 

Protocol inicial (CAPOX vs FOLFOX4) 

modificat a 2x2: CAPOX±BV vs 

FOLFOX4±BV. Es presenten resultats de 

branca CAPOX vs FOLFOX4. Estudi de no 

inferioritat. No hi ha diferències en SLP ni 

SG entre CAPOX i FOLFOX 

160 Porschen Fase III, 474 CAPOXm (amb SLP: 7,1m vs 8m (HR=1,17 [IC 95% 0,96-1,43]) CAPOX és lleugerament inferior a FUFOX 
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Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

R et al 

(2007) 

aleatoritzat 1a línia 

met 

OX 70mg/m² d 1-

8) vs FUFOX 

SG: 16,8m vs 18,8m (HR=1,12 [IC 95% 0,92-1,38])  

TR: 48% vs 54% 

(ns). Ambdós règims són ben tolerats. 

Estudi de no inferioritat. 

161 
Díaz-Rubio 

E (2007) 

Fase III, 

aleatoritzat 

348 

1a línia 

met 

CAPOX vs FUOX 

SLP: 8,9m vs 9,5m (HR=1,18 [IC 95% 0,9-1,5]) 

SG: 18,1m vs 20,8m (HR=1,22 [IC 95% 0,9-1,6])  

TR: 37% vs 46% (ns) 

CAPOX pot ser considerada una 

alternativa a FUOX. Estudi de no 

inferioritat. 

162 

Ducreux 

M et al 

(2007) 

Fase III, 

aleatoritzat 

306  

1a línia 

met 

CAPOX vs 

FOLFOX6 

SLP: 9,3m vs 9,7m  

SG: 19,9m vs 18,4m 

TR: 42% vs 46% 

CAPOX no és inferior a FOLFOX6, amb un 

bon perfil de seguretat associat. Estudi 

de no inferioritat. 

183 

Van 

Cutsem E 

et al 

(2001) 

Fase III,  

aleatoritzat 

602 

1a línia 

met 

Cape 14d c/21 

vs Esquema 

Mayo  

TR: 18,9%  vs 15,0% 

SLP: 5,2m vs 4,7m (HR=0,96 [IC 95% 0,81-1,14]) 

SG: 13,2m vs 12,1m (HR=0,92 [IC 95% 0,78-1,09]) 

Síndrome mà-peu, hiperbilirubinèmia grau ≥3: Cape > 

Mayo(p<0,00001) 

Estomatitis i neutropènia grau ≥3: Cape < Mayo (p<0,00001) 

Cape és almenys tan efectiva com FU/LV 

en bolus (estudi de no inferioritat). 

188 

De 

Gramont 

A et al 

(2000) 

Fase III,  

aleatoritzat 

420 

1a línia 

met 

De Gramont vs 

FOLFOX4 

TR: 22,3% vs 50,7%; p=0,0001 

SLP: 6,2m  vs 9,0m; p=0,0001 

SG: 14,7m vs 16,2m; p=0,12  

Neutropènia, diarrea, tox neurosensorial grau≥3: FOLFOX4 

>Gramont 

FOLFOX4 és un bon tractament de 1a 

línia en el CCR met, amb millor SLP que 

l’esquema sense OX, i amb una 

tolerabilitat acceptable. 

189 

Douillard 

JY et al 

(2000) 

Fase III,  

aleatoritzat, 

obert 

387 

1a línia 

met 

IRI+FU+LV vs 

FU+LV 

TR : 49% vs 31% (p<0,001) 

SLP: 6,7m vs 4,4m (p<0.001) 

SG: 17,4m vs 14,1m (p=0.031) 

Tox grau≥3: IRI+FU+LV > FU+LV 

Independentment del tipus de règim en 

què s’administri, IRI+FU/LV millora 

significativament les variables d’eficàcia, 

sent ben tolerat. 

190 
Saltz L et 

al (2000) 

Fase III,  

aleatoritzat 

683 

1a línia 

met 

IFL vs Esquema 

Mayo vs IRI 

SLP: 7,0m vs 4,3m vs 4,2m (IFL vs Mayo p=0,004)  

TR: 50% vs 28% vs 29% (IFL vs Mayo p<0,001) 

SG: 14,8 vs 12,6 vs 12,0 (IFL vs Mayo p=0,04) 

Diarrea grau ≥3: 22,7% vs 13,2% vs 31% 

IRI+FU/LV (IFL) administrats setmanalment 

és superior a FU+LV administrat segons 

l’esquema Mayo. 
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Ref Autor 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

Neutropènia grau ≥3: 53,8% vs 66,2% vs 31,4% 

191 
Hoff P et 

al (2001) 

Fase III,  

aleatoritzat 

605 

1a línia 

met 

Cape 14d c/21 

vs Esquema 

Mayo  

TR: 24,8%  vs 15,5% (p=0,005) 

SLP: 4,3m vs 4,7m (HR=1,03 [IC 95% 0,87-1,22]) 

SG: 12,5m vs 13,3m (HR=1,0 [IC 95% 0,84-1,18]) 

Síndrome mà-peu, hiperbilirubinèmia grau ≥3: Cape > 

Mayo(p<0,00001) 

Estomatitis i neutropènia grau ≥3: Cape < Mayo (p<0,0001) 

Cape és més efectiva que FU/LV en 

bolus en la inducció de respostes 

objectives, tot i que en la resta de 

paràmetres d’eficàcia només es mostra 

no inferior a l’esquema control.  

Cape és més ben tolerada. 

SLP: supervivència lliure de progressió; TR: taxa de resposta; SG: supervivència global; HR: hazard ratio; m: mesos; setm: setmanes; met: metastàtic; tox: toxicitat; ns: no significatiu; QT: 

quimioteràpia; CCR: càncer colorectal; CCRm: càncer colorectal metastàtic; FU: 5-fluorouracil; Cape: capecitabina; LV: folinat càlcic; OX: oxaliplatí; IRI: irinotecan; BV: bevacizumab; IFL: IRI+RP; 

RP: LV+FU bolus setmanals x 6 + 2 setm descans; FOLFOX4: OX dia1+De Gramont; FOLFOX6: OX dia1+ LVFU2; De Gramont: LV+FU bolus+infusió FU 22h x2d c/14dies; LVFU2: LV dia1+FU bolus 

dia1+infusió FU 46h c/14dies; IROX: IRI +OX c/3 setm; Esquema Mayo: LV + FU bolus x 5 dies c/28; FOLFIRI: IRI dia1+De Gramont; mFOLFIRI: IRI dia1+ LVFU2; CAPOX: OX dia1+Cape x14d c/3setm; 

FUFOX: OX+LV+infusióFU 22h, dies 1,8,15,22 c/5 setm; FUOX: OX dies 1,15 i 29+infusió FU 48h dies 1,8,15,22,29 i 36, c/6 setm; FOLFOXIRI: IRI dia1 + FOLFOX6. 
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Taula 8. Estudis on s’avalua el tractament de primera línia del càncer colorectal avançat i/o metastàtic amb esquemes que inclouen agents biològics 

Ref Estudi 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

Estudis amb bevacizumab 

142 

Hurwitz 

H et al 

(2004) 

Fase III,  

aleatoritzat 

813  

1a línia 

met 

IFL+BV vs IFL 

SLP:  10,6m vs 6,2m (p<0,001; HR=0,54) 

SG: 20,3m vs 15,6m (p<0.001; HR=0,66) 

TR: 44,8% vs 34,8% (P=0,004) 

Tox grau≥3 : 84,9% vs 74,0% (p<0,01) 

Hipertensió grau 3: 11% vs 2,3% (p<0,01) 

L’addició de BV a la QT basada en FU 

aporta millores significatives en la 

supervivència, en el CCRm. 

Període 1: 

mFOLFIRI vs mIFL 

vs CapeIRI 

Període 1: 

SLP: 7,6 m vs 5,9m vs 5,8m 

(mFOLFIRI vs mIFL: HR=1,51 [IC 95% 1,16-1,97]) 

(mFOLFIRI vs CapeIRI: HR=1,36 [IC 95% 1,04-1,80])  

SG: 23,1m vs 17,6 (p=0,09) vs 18,9m (ns) 

TR: 47,2% vs 43,3% vs 38,6% (ns) 143 

Fuchs 

CS et al 

(2007) 

Estudi BICC-

C: 

Fase III, 

aleatoritzat 

430 + 

117 

1a línia 

met Període 2: 

mFOLFIRI+BV vs 

mIFL+BV 

Període 2: 

SLP: 11,2 m vs 8,3m (ns) 

SG: > 22,6m vs 19,2m (HR mort=2,34 [IC 95% 1,34-4,12]) 

TR : 57,9% vs 53,3% (ns) 

Inicialment dissenyat per valorar eficàcia I 

seguretat de 3 règims amb IRI. Més 

endavant es modifica el protocol per 

afegir BV a mFOLFIRI i mIFL, i s’atura el braç 

CapeIRI. 

mFOLFIRI i mFOLFIRI+BV són superiors als 

comparadors en termes d’eficàcia i igual 

de segurs. És més efectiu combinar IRI+BV 

en un règim de FU en infusió. 

144 

Hurwitz 

H et al 

(2005) 

Fase III,  

randomit-zat 

210 

1a línia 

met 

RP+BV vs IFL 

SLP: 8,8m vs 6,8m (HR=0,86 [IC 95% 0,60-1,24]) 

SG: 18,3m vs 15,1m (HR de mort=0,82 [IC 95% 0,59-1,15])  

TR: 40% vs 37% (p=0,66) 

Tox grau≥3 : 77,1% vs 81,6% 

Hemorràgia, hipertensió, proteinúria grau 3: RP+BV>IFL 

Neutropènia grau≥3: RP+BV<IFL 

RP+BV és tan efectiu i ben tolerat com 

RP+IRI (IFL), en 1a línia de CCRm. 

145 

Kabbina

var F et 

al (2005) 

Fase II, 

aleatoritzat 

209 

1a línia 

met 

RP+BV vs RP 

TR: 26% vs 15,2% (p=0,055) 

SLP:  9,2m vs 5,5m (HR=0,50 [IC 95% 0,34-0,73]) 

SG: 16,6m vs 12,9m (HR de mort=0,79 [IC 95% 0,56-1,10]) 

Tox grau≥3: 87% vs 71% 

RP+BV aporta beneficis clínics significatius 

en pacients considerats no candidats a 

rebre rebre QT de 1a línia amb IRI. 
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Hemorràgia, hipertensió, proteinúria grau 3: RP+BV>RP 

148 

Hurwitz 

H et al 

(2009) 

Anàlisi de 

subgrups 

segons estat 

del KRAS 

230  

1a línia 

met 

IFL+BV vs IFL 

 

SLP: 

 

SG:  

 

TR: 

Pacients KRAS wild-type 

(n=152):13,5m vs 7,4m 

(p<0,0001; HR=0,44) 

27,7m vs 17,6m (p=0.04; 

HR=0,58) 

60,0% vs 37,3% (P=0,006) 

Pacients KRAS mutat (n=78): 

 9,3m vs 5,5m (p=0,0008; HR=0,41) 

 

19,9m vs 13,6m (p=0,26; HR=0,69) 

 

43,2% vs 41,2% (P=0,86) 

S’avaluen el 28,3% dels 813 pacients de 

l’assaig pivotal (Hurwitz et al 2004). 

El benefici clínic de BV no sembla 

dependre de l’estat del KRAS. 

TREE-1:  

TR: 41% vs 20% vs 27% 

SLP: 8,7m vs 6,9m vs 5,9m 

SG: 19,2m vs 17,9m vs 17,2m  

Tox grau≥3: 59% vs 36% vs 67% 
146 

Hochste

r H et al 

(2008) 

Estudi TREE: 

2 fase III, 

aleatoritzats, 

oberts, 

seqüencials 

373 

1a línia 

met 

TREE-1: FOLFOX6 

vs bFOL vs 

CAPOX  

 

TREE-2: mateixos 

esquemes + BV 
TREE-2: 

TR: 52% vs 39% vs 46% 

SLP: 9,9m vs 8,3m vs 10,3m 

SG: 26,1m vs 20,4m vs 24,6m  

Tox grau≥3: 59% vs 51% vs 56% 

L’addició de BV als règims 

d’OX/fluoropirimidina és ben tolerat i no 

canvia el perfil global d’EA en primera línia 

de CCRm, alhora que assoleix SG mediana 

de 2 anys aproximadament. 

147 
Saltz L et 

al (2008) 

Fase III, 

aleatoritzat  

1401 

1a línia 

met 

CAPOX/FOLFOX

4  ± BV 

QT+BV 

vs 

QT+pbo

:  

TR: 38% vs 38% (OR=1,00 [IC 97,5% 0,78-1,28]) 

SLP: 9,4m vs 8,0m (HR=0,83 [IC 97,5% 0,72-0,95]) 

SG: 21,3m vs 19,9m (HR=0,89 [IC 97,5% 0,76-1,03]) 

Tox grau≥3: 80% vs 75% 

L’addició de BV a la QT basada en OX 

millora la SLP en primera línia de CCRm, 

sense millorar la TR. 

164 

Tebbutt 

et al 

(2010) 

Fase III  

obert 

417 

1a línia 

met 

Capecitabina 

Cape+BV+Mito

micina 

Cape+BV 

SLP : 5.7 mesos amb C, 8.5 mesos per CB, i 8.4 mesos amb CBM  

(C vs CB: HR: 0.63; CI95%, 0.50 to 0.79; P < .001; C v CBM: HR, 0.59; 

CI95%, 0.47 to 0.75; P < .001). 

SG 18.9 mesos per capecitabina i 16.4 mesos per CBM; 

Toxicitat aceptable i d’acord amb el perfil 

conegut del fármac. Sense diferències en 

qualitat de vida. 

166 
Masi et 

al (2010) 

Fase II 

aleatoritzat 

57 

1a línia 

met 

FOLFOXIRI+ BV vs 

FOLFOXIRI x6m+ 

BV manteniment 

c/15d 

Mitjana de seguiment de l’estudi: 28,8 mesos  

SLP 10 mesos: 74% (62-85) 

Neutropenia, diarrea, estomatitis, neurotoxicitat, trombosi,hipertensió  

Tox grau 3-4 BV en manteniment: hipertensió(n=5 [14%]) i 

neurotoxicitat (n=3 [8%]) 

La combinació BV+FOLFIRI és ben 

tolerada. Cal esperar als resultats del fase 

III (TRIBBE) 
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171 
Tol et l 

(2009) 
Fase III  

755 

1a línia 

met 

BV-Cape-Ox vs  

Cetu-BV-Cape-

Ox 

SLP 10,7m vs 9,4 m (p=0.01) 

SG 20.3m vs 19,4 m (p=0.16) 

Cetu-BV-cape:  SLP kras mutat vs SLP kras wild-type: 8,1m vs 10,5m 

Qualitat de vida: 0,4 punts de millora per BV-Cape-Ox i 0 punts per 

Cetu-BV-Cape-Ox 

L’addició de cetuximab a l’esquema de 

bv-cape-ox provoca una disminució de la 

SLP i una pitjor qualitat de vida dels 

pacients.  

Estudis amb cetuximab 

131 

139 

Bokemeye

r C et al 

(2007, 

2009 i 

2011)  

Estudi 

OPUS: 

Fase II, 

aleatoritza

t 

337 

1a línia 

met 

Cetu+FOLFOX4 

vs FOLFOX4 

TR: 45,6 vs 35,7% 

Neutropènia, diarrea, leucopènia, rashgrau ≥3: Cetu+ FOLFOX4 > 

FOLFOX4   

En el subgrup de pacients KRAS wild-type (n=134): 

TR: 61% vs 37% (p=0,01)  

SLP: 7,7m vs 7,2m (HR = 0,57, p=0,02) 

SLP Kras wild-type: 8,3 vs 7,2 mesos p=0.0064  

TR Kras wild-type: 57vs 34% p=0.0027 

L’addició de Cetu incrementa la TR en 1a 

línia de CCRm. Només l’aparició de rash és 

significativament superior amb Cetu. 

132 

Tabernero 

J et al 

(2007) 

Fase II 

43 

1a línia 

met 

Cetu+FOLFOX4 

TR: 72% 

SLP: 12,3m [7,7-15,8] 

SG: 30m [17,8-33,8]  

Cetu no incrementa la tox de FOLFOX4 

Combinació molt activa i ben tolerada, en 

1a  línia CCR, que incrementa les taxes de 

resecabilitat. 

133 

134 

Van 

Cutsem E 

et al (2007 

i 2011) 

Estudi 

CRYSTAL: 

Fase III, 

aleatoritza

t 

1217 

1a línia 

met 

Cetu+mFOLFIRI 

vs mFOLFIRI 

SG 19.9 vs 18.6m (p=0.042) 

TR: 47% vs 39% (p=0.0038) 

SLP: 8.9 vs 8m (p=0.0479) 

Neutropènia grau≥3: 26,7% vs 23,3%; Diarrea grau≥3: 15,2% vs 10,5%; 

Reaccions dermatològiques grau≥3: 18,7% vs 0,2% 

En el subgrup de pacients KRAS wild-type (n=316+350): 

TR: 57%vs 40% (p=0,005) 

SG: 23.5 vs 20.0 m (p=0.009) 

SLP: 9.9 vs  8.4m  (p=0.0012) 

R0 CRYSTAL: 5,1 i 2%, OR: 2,65 (1,08-6,5) amb i sense  tractats amb i 

sense cetuximab  

Cetu+FOLFIRI redueix el risc relatiu de 

progressió en aproximadament un 15% i 

augmenta significativament la TR. 

Existeixen diferències significatives en la 

taxa de resecció completa entre els 

pacients tractats amb i sense cetuximab 

de l’estudi CRYSTAL:  
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Taxa Metastasectomia: CRYSTAL: 7,9 vs 4.6% OR: 1.82 (0.96-3.47) i OPUS 

(12% vs 3%, p=0.024 

136 
Maughan 

Ts et al  

(2010) 

Estudi 

COIN 

Fase III,  

aleatoritza

t 

1630 

1a línia 

met 

Cetu+FOLFOX 

Vs FOLFOX 

SG: 17m vs 17,9m (HR=1,04 [IC95% 0,87-1,23, p=0,067] 

SLP: 8,6 m vs 8,6 m (HR=0,96 [IC95% 0,82-1,12, p=0,60] 

TR: 64 vs 57%, (OR=41,35, p=0,049) 

L’addició de Cetu no millora la SG ni la SLP, 

malgrat les TR obtingudes són 

significativamente millors. 

137 
Tveit K et 

al 

(2010) 

Estudi 

NORDIC 

Fase III,  

aleatoritza

t 

571 (566 

per iTT 

1ª lína 

met 

FOLFOX 

Vs Cetu+FOLFOX 

SLP:7,9 m vs 8,3 (HR 0,89, p=0,31);  

SLP KRAS wild-type: 8,7 vs 7,9 (HR 0,92 p=0,48)  

SG: 20,4 vs 19,7m (HR 1,06, p=0,67) 

SG KRAS wild-type:22 vs 20,41 (HR 1,14, p=0,66) 

TR: 41 vs 49% (OR 1,35, p=0,15) 

TR KRAS wild-type: 47 vs 46% (OR 0,96, p=0,87) 

L’addició de Cetu no millora la SG ni la SLP, 

ni les TR. 

Estudis amb panitumumab 

149 
Douillar

d JY, et 

al, 2010 

Estudi PRIME  

fase III, 

obert, 

aleatoritzat 

1183  

1ª lína 

met 

PAni+FOLFOX vs 

FOLFOX 

KRAS mutat: pitjors SLP i TR amb la combinació amb panitumumab 

KRAS wild-type (n=656) 

SG: 23.9% vs 19.7% HR, 0.83; (0.67- 1.02); P_.072  

SLP: 9,6 vs 8m (HR], 0.80; ( 0.66 - 0.97; P _0 .02) 

TR: 55% vs 48% OR: 1.35, p=0.068 

Metastatectomia (WT): 10.5% vs 9.4% 

Panitumumab millora estadísticament 

significativa en la SLP .  

172 
Hetch et 

al (2009) 
 

1053 

1a línia 

met 

Bv+ QMT 

basada en Ox 

+/-Pani o 

Bv+QMT basada 

en Iri +/-Pani 

SLP 10 m (braços experimentals) vs 11,4 m (braços control) 

HR 1,27 (1,06-1,52) 

L’estudi es va aturar prematurament per 

l’empitjorament en SLP i l’increment en 

toxicitat associat a panitumumab en 

combinació amb QMT (IRI o OX)   
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SLP: supervivència lliure de progressió; TR: taxa de resposta; SG: supervivència global; HR: hazard ratio; m: mesos; setm: setmanes; met: metastàtic; tox: toxicitat; ns: no significatiu; QT: quimioteràpia; 

CCR: càncer colorectal; CCRm: càncer colorectal metastàtic; EA: efecte advers; FU: 5-fluorouracil; Cape: capecitabina; LV: folinat càlcic; OX: oxaliplatí; IRI: irinotecan; BV: bevacizumab; Cetu: 

ceutximab; pbo: placebo; IFL: IRI+RP; RP: LV+FU bolus setmanals x 6 + 2 setm descans; FOLFOX4: OX dia1+De Gramont; FOLFOX6: OX dia1+ LVFU2; De Gramont: LV+FU bolus+infusió FU 22h x2d 

c/14dies; LVFU2: LV dia1+FU bolus dia1+infusió FU 46h c/14dies; IROX: IRI +OX c/3 setm; Esquema Mayo: LV + FU bolus x 5 dies c/28; FOLFIRI: IRI dia1+De Gramont; mFOLFIRI: IRI dia1+ LVFU2; mIFL: 

IRI+LV+FU bolus setmanals x 2 + 1 setm descans; CapeIRI: IRI dia 1 + Cape x14d c/3setm; bFOL: OX c/2set+LV+FU bolus setmanal x6 +1 setm descans;CAPOX: OX dia1+Cape x14d c/3setm. 
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Taula 9. Estudis on s’avaluen línies posteriors de tractament del càncer colorectal avançat i/o metastàtic 

Ref Estudi 
Tipus 

d’estudi 
n Tractaments Resultats Conclusions 

138 

178 

 

Sobrero 

AF et al 

(2008) 

Estudi EPIC: 

Fase III, 

aleatoritzat, 

obert 

1298 

2a línia 

met 

Cetu set+IRI 

(c/3setm) vs 

IRI (c/3setm) 

TR: 16,4% vs 4,2% (p<0,0001) 

SLP: 4,0m vs 2,6m (HR=0,692 [IC 95% 0,62-0,78]) 

SG: 10,7m vs 10,0m (HR=0,975 [IC 95% 0,85-1,11]) 

Neutropènia grau≥3: 31,8% vs 25,4% 

En el subgrup de pacients KRAS wild-type (n=192): 

TR: 10,3% vs 7,4% (p=0,61) 

SLP: 4,0m vs 2,8m (HR=0,773 [IC 95% 0,57-1,04]) 

SG: 10,9m vs 11,6m (HR=1,29 [IC 95% 0,89-1,85]) 

Possible confusió en els resultats de les anàlisis de 

supervivència ja que el 47% dels pacients del grup 

IRI van rebre Cetu durant el seguiment 

 

En pacients que han progressat a QT basada en 

FU/OX. 

Cetu+IRI millora els resultats d’eficàcia i de qualitat 

de vida respecte IRI sol.  Pacients Kras mutat 

responen pitjor a Cetu. 

156 

Cunningh

am D et al 

(2004) 

(BOND) 

Fase III,  

aleatoritzat, 

obert 

329 

2a-3a 

línia met 

Cetu+IRI vs 

Cetu 

SLP: 4,1m vs 1,5m (HR=0,54 [IC 95% 0,42-0,71]) 

SG: 8,9m vs 6,9m (HR=0,91 [IC 95% 0,68-1,21]) 

TR: 22,9% vs 10,8% (p=0,007) 

Tox grau≥3: 65,1% vs 43,5% (p<0,001) 

Neutropènia, diarrea grau≥3: Cetu+IRI > Cetu 

Pacients que han progressat a QT basada en IRI.  

Reducció del 46% del risc de progressió. No aporta 

diferències en SG. Cetu obté resultats comparables 

a QT basada en OX, en malaltia refractària a IRI. 

173 

Rothenber

g ML et al 

(2008) 

Fase III, 

aleatoritzat, 

obert 

627 

2a línia 

met 

CAPOX vs 

FOLFOX4 

SLP: 4,7m vs 4,8m (HR=0,97 [IC 95% 0,83-1,14]) 

SG: 11,9m vs 12,6m (HR=1,03 [IC 95% 0,87-1,23])  

TR: 15% vs 12% (OR=1,28 [IC 95% 0,81-2,01]) 

CAPOX no és inferior a FOLFOX en segona línia de 

CCRm. Estudi de no inferioritat. 

174 

Giantonio 

BJ et al 

(2007) 

Fase III, 

aleatoritzat, 

obert 

829 

2a línia 

met 

FOLFOX4+BV 

vs FOLFOX4 vs 

BV 

TR : 22,7% vs 8,6% (p<0,0001) vs 3,3% 

SLP: 7,3m vs 4,7m (HR =0,61; p<0,0001) vs 2,7m 

SG: 12,9m vs 10,8m (HR de mort=0,75; p=0,0011) vs 10,2m 

Hipertensió, sagnat, vòmits grau≥3: FOLFOX4+BV > 

FOLFOX4  

Pacients que han progressat a QT basada en FU/IRI. 

L’addició de BV a FOLFOX millora la supervivència 

en pacients amb CCRm tractats prèviament. 

176 

177 

Jonker et 

al (2007) 

Karapetis 

et al 

Fase III, 

aleatoritzat, 

obert 

572 

3a línia 

met 

Cetu vs mTS 

TR: 6,6% vs 0% (p<0,0001) 

SLP: 1,9m vs 1,8m (HR=0,676 [IC 95% 0,568-0,804]) 

SG: 6,1m vs 4,6m (HR=0,77 [IC 95% 0,64-0,92) 

En el subgrup de pacients KRAS wild-type (n=230): 

Pacients intolerants o que han progressat a QT 

basada en IRI i OX. 

Cetu en monoteràpia en “última línia”  per al 

tractament del CCRm és superior a la mTS. 
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(2008) SLP: 3,7m vs 1,9m (HR=0,40 [IC 95% 0,30-0,54]) 

SG: 9,5m vs 4,8m (HR=0,55 [IC 95% 0,41-0,74) 

Valida indirectament el braç control de l’AC 

pivotal (Cunningham et al). 

175 

Vincenzi 

et al 

(2010) 

 

Fase II  
48 3ª 

lína met 
BV+5-FU/folinic 

SLP 3.5 mesos (IC95% 2.3-6.9 mesos), i la mediana SG 7.7 

mesos (IC95% 3.9-11.9 mesos). Toxicitats grau 3- 4: diarrea 

(20.8%), fatiga (14.5%), i estomatitis (12.5%). Altres 

toxicitats: hipertensió, trombosis, i perforació intestinal en 

un 50%, 18.7%, i 4.16%, respectivament 

Modest benefici de l’ús de Bevacizumab en 

combinació amb l’esquema De Gramont en 

pacients àmpliament pretractats 

179 

180 

 

Van 

Cutsem E 

et al 

(2007) 

Amado G 

et al 

(2008) 

Fase III, 

aleatoritzat, 

obert 

463 

2a-3a 

línia met 

Pani vs mTS 

TR: 10% vs 0% (p<0,0001) 

SLP: 8 set vs 7,3 set (HR=0,54 [IC 95% 0,44 -0,66]) 

SG: HR=1,0 [IC 95% 0,82-1,22] 

En el subgrup de pacients KRAS wild-type (n=243): 

SLP: 12,3 set vs 7,3 set (HR=0,45 [IC 95% 0,34-0,59]) 

SG: HR=0,99 [IC 95% 0,75-1,29] 

Pacients que han progressat a QT amb FU, IRI o OX. 

 

En pacients KRAS mutat no s’observa benefici en 

SLP de Panitumumab (HR=0,99). 

L’eficàcia de panitumumab en monoteràpia en el 

CCRm es redueix als pacients KRAS wild-type. 

182 

Peeters et 

al 

(2010) 

Fase III, 

aleatoritzat,  

Obert 

1186 

2a línia 

met 

Pani+FOLFIRI 

vs FOLFIRI 

SLP kras wild-type: 5,9m vs 3,9 m (HR 0,73 [IC95% 0,59-0,90, 

p=0,004] 

SLP kras mutat : 5m vs 3,9 m (HR 0,85 [IC95% 0,68-1,06 

p=0,14] 

SG kras wild-type: 14,5m vs 12,5 m (HR 0,85 [IC95% 0,70-

1,04, p=0,12] 

SG kras mutat: 11,8m vs 11,1 m (HR 0,94 [IC95% 0,76-1,18 

p=ns] 

TR kras wild-type: 35 vs 10% (p<0.001) 

TR kras mutat: 13 vs 14% (p=ns) 

Panitumumab millora de forma significativa en 

pacients kras wild-type, la SLP I resposta objectiva, 

però no la SG. Aquest benefici no es manté en 

pacients Kras mutat. 

SLP: supervivència lliure de progressió; TR: taxa de resposta; SG: supervivència global; HR: hazard ratio; m: mesos; set: setmanes; met: metastàtic; tox: toxicitat; QT: 

quimioteràpia;CCRm: càncer colorectal metastàtic; mTS: millor teràpia de suport; AC: assaig clínic; FU: 5-fluorouracil; LV: folinat càlcic; OX: oxaliplatí; IRI: irinotecan; Cetu: 

cetuximab; Pani: panitumumab; FOLFOX4: OX dia1+De Gramont; De Gramont: LV+FU bolus+infusió FU 22h x2d c/14dies. 
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CRITERIS DE SUSPENSIÓ DELS FÀRMACS BIOLÒGICS EN EL CONTEXT DEL CCRm 

(Cetuximab i Bevacizumab) 
  

Segons la literatura, s’estableix que la durada d´un esquema de quimioteràpia en malaltia 

metastàsica depèn de la progressió clínica, bioquimica o radiològica, de manera què, en 

absència de progressió i de toxicitat limitant,  es manté durant un mínim de 6 mesos.  

En el cas de la combinació amb fàrmacs biològics, davant la manca d’evidència d’assaigs 

clínics que estableixin la durada de forma objectiva, s’aplica el mateix criteri basat en la 

pràctica clínica diaria. 

D’altra banda, transcorregut aquest temps, tampoc disposem d’evidència clara sobre el 

període durant el qual cal mantenir-lo, mentre no hi hagi progresió i el pacient toleri bé el 

tractament. Tanmateix, no hi ha evidència del benefici del manteniment envers la 

intermitència del tractament, amb períodes mínims de 6 mesos sense agents biològics 

(estudis Ooptimox 1 i 2). 

 

En absència de progressió i de toxicitat limitant, es recomana una durada mínima de 6 

mesos de tractament i mantenir-lo fins a 2 o 3 mesos després de l’estabilització o de la 

consolidació de la millor resposta radiològica (obtinguda en TC cada 2-3 mesos), segons el 

ritme d’evolució de la malatia.  

 

Durant aquest període, pot ser necessari ajustar els esquemes en forma de reducció o 

suspensió d´algun dels components de la QT (mantenint un dels fàrmacs i l’agent biològic), 

en funció de les toxicitats acumulades i  de les expectatives del pacient en el balanç risc-

seguretat-toxicitat/benefici.  Això no es considera manteniment 

 

D’altra banda, es pot valorar el reinici d’una primera línia de tractament amb un esquema 

prèviament utilitzat i aturat en absència de progressió, o bé passar a una segona línia. La 

decisió dependrà de l´estat general i les comorbilitats que presenti el pacient en aquell 

moment, de la màxima resposta adquirida a la primera línia i de l´intèrval de temps 

transcorregut des de la darrera administració de l’esquema que es plantegi reiniciar. Cal 

tenir en compte què, en llargs supervivents, es pot reiniciar un esquema de primera línia al 

qual el pacient no hagi progressat,  fins i tot després d´haver provat una segona línia 

alternativa prèviament.  

 

El tractament amb els agents biològics cal mantenir-lo mentre duri l´administració de 

quimioteràpia o es reiniciï un mateix esquema en absència de progressió o de toxicitat 

limitant de llur administració. 
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No hi ha evidència de nivell I-II que recolzi el manteniment de la co-administració de l’agent 

biològic després d´haver observat progressió a un esquema de tractament que l´inclogui i 

per tant caldrà aturar-ne el tractament. 
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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 del càncer colorectal 

s’estableixen els indicadors de qualitat citats a continuació, amb l’objectiu d’avaluar els 

resultats derivats de la implantació de la mateixa. 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 CCR a través dels següents indicadors: 

 Temps transcorregut entre la visita a l’oncòleg radioteràpic i l’inici de la radioteràpia.  

 Temps transcorregut entre la intervenció quirúrgica i l’inici de l’adjuvància.  

Indicadors de resultat. Valoració dels resultats clínics en els pacients diagnosticats de CCR i 

tractats a l’Institut Català d’Oncologia segons les recomanacions de l’ICOPraxi a partir 

d’aquests paràmetres: 

 Número i percentatge de pacients tractats segons les recomanacions de l’ICOPraxi. 

Aquesta avaluació hauria de ser duta a terme per un Comitè d’Avaluació extern, 

independent dels membres responsables del tractament i del seguiment d’aquests 

pacients, i per tant, independent també dels membres involucrats en l’elaboració i 

aprovació d’aquesta guia. 

 Mortalitat post-adjuvància.  

 Supervivència lliure de malaltia a 3 anys en el tractament adjuvant. 

 Supervivència global a 5 anys.  

Es proposa una revisió anual dels resultats clínics i d’acompliment 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, ampliació 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 Comarcal. 
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 DATA D’EDICIÓ O DE LA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ 
Primera edició: Abril 2009 

Segona edició: Novembre 2012 

 

 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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ANNEX 1. Definició dels diferents esquemes de quimioteràpia citats en la guia 

Règim Fàrmacs i dosificació Freqüència 

Fluoropirimidines 

Esquema Mayo 
LV 20 mg/m2 bolus dies 1 a 5 

FU 425 mg/m2 bolus dies 1 a 5 
Cada 4-5 setmanes 

Esquema Mayo modificat 
LV 200 mg/m2 en 15 minuts dies 1 a 5 

FU 400 mg/m2 bolus dies 1 a 5 
Cada 4-5 setmanes 

Esquema Roswell Park (RP)  
LV 500 mg/m2 en 2 hores  

FU 500 mg/m2 bolus  

Setmanalment per 6 

setmanes de cada 8 

Esquema De Gramont  

 

LV 200 mg/m2 en 2 hores dies 1 i 2 

FU 400 mg/m2 bolus dies 1 i 2 

FU 600 mg/m2 infusió durant 22 hores dies 1 i 2 

Cada 2 setmanes 

Capecitabina  Cape 1250 mg/m2 c/12h oral dies 1 a 14 Cada 3 setmanes 

UFT/LV 
UFT 300 mg/m2 c/24h oral 

LV 90 mg/24h oral 

Per 4 setmanes de 

cada 5 

Oxaliplatí 

FOLFOX4 

LV 200 mg/m2 en 2 hores dies 1 i 2 

FU 400 mg/m2 bolus dies 1 i 2 

FU 600 mg/m2 infusió durant 22 hores dies 1 i 2 

OX 85 mg/m2 en 2 hores dia 1 

Cada 2 setmanes 

FOLFOX6 

LV 400 mg/m2 en 2 hores dia 1 

FU 400 mg/m2 bolus dia 1 

FU 2400 mg/m2 infusió durant 46 hores  

OX 85-100 mg/m2 en 2 hores dia 1 

Cada 2 setmanes 

FLOX 

LV 500 mg/m2 en 2 hores setmanal 

FU 500 mg/m2 bolus setmanal 

OX 85 mg/m2 en 2 hores dies 1, 15 i 29 

Per 6 setmanes de 

cada 8 

FUFOX 

LV 500 mg/m2 en 2 hores  

FU 2000 mg/m2 infusió durant 22 hores  

OX 50 mg/m2 en 2 hores  

Dies 1, 8, 15 i 22 de 

cada 5 setmanes 

FUOX 

FU 2250 mg/m2 infusió durant 48 hores dies 1, 8, 15, 

22, 29 i 36 

OX 85 mg/m2 en 2 hores dies 1, 15 i 29 

Cada 6 setmanes 

CAPOX= XELOX 
Cape 1000 mg/m2 c/12h oral dies 1 a 14 

OX 130 mg/m2 en 2 hores dia 1 
Cada 3 setmanes 

TOMOX 
Ralti 3 mg/m2 en 15 minuts  

OX 130mg/m2 en 2 hores 
Cada 3 setmanes 

Irinotecan 

IFL 
LV 20 mg/m2  bolus  

FU 500 mg/m2 bolus  

Setmanalment per 4 

setmanes de cada 6 
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IRI 125 mg/m2 en 90 minuts 

mIFL 

LV 20 mg/m2  bolus dies 1 i 8 

FU 500 mg/m2 bolus dies 1 i 8 

IRI 125 mg/m2 en 90 minuts dies 1 i 8 

Cada 3 setmanes 

FOLFIRI  

LV 200 mg/m2 en 2 hores dies 1 i 2 

FU 400 mg/m2 bolus dia 1 

FU 600 mg/m2 infusió durant 22 hores dies 1 i 2 

IRI 180 mg/m2 en 90 min dia 1 

Cada 2 setmanes 

mFOLFIRI 

LV 400 mg/m2 en 2 hores dia 1 

FU 400 mg/m2 bolus dia 1 

FU 2400 mg/m2 infusió durant 46 hores  

IRI 180 mg/m2 en 90 min dia 1 

Cada 2 setmanes 

CapeIRI 
Cape 1000 mg/m2 c/12h oral dies 1 a 14 

IRI 250 mg/m2 en 90 minuts dies 1 i 8 
Cada 3 setmanes 

Oxaliplatí amb irinotecan 

IROX 
IRI 200 mg/m2 infusió dia 1 

OX 85 mg/m2 infusió dia 1 
Cada 3 setmanes 

FUOXIRI 

FU 2250 mg/m2 infusió durant 48 hores 

OX 85 mg/m2 en 2 hores dia 1 

IRI 150 mg/m2 en 60 min dia 1 

Cada 2 setmanes 

Bevacizumab 

Bevacizumab-FOLFOX  

(2a línia) 

Esquema FOLFOX 

BV: 10 mg/kg   
Cada 2 setmanes 

Bevacizumab-XELOX 
Esquema XELOX 

BV: 7,5 mg/kg   
Cada 3 setmanes 

Bevacizumab-IFL 

 

IFL  

BV: 5 mg/kg 

IFL: Setmanalment per 

4 setmanes de cada 

6 

BV cada 2 setmanes 

Panitumumab 

Panitumumab-FOLFOX 
Esquema FOLFOX 

Panitumumab 6 mg/kg  
Cada 2 setmanes 

Panitumumab-FOLFIRI 
Esquema FOLFIRI 

Panitumumab 6 mg/kg 
Cada 2 setmanes 

Panitumumab monoteràpia Panitumumab 6 mg/kg Cada 2 setmanes 

Cetuximab 

Cetuximab-Irinotecan 

IRI 350 mg/ m2 

Cetuximab dosi de càrrega de 400 mg/ m2, seguit 

de 250 mg/ m2 setmanals 

IRI cada 3 setmanes 

Cetuximab setmanal 

Cetuximab- FOLFIRI 

Esquema FOLFIRI  

Cetuximab dosi de càrrega de 400 mg/ m2, seguit 

de 250 mg/ m2 setmanals 

FOLFIRI cada 2 

setmanes  

Cetuximab setmanal 
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Cetuximab monoteràpia 
Cetuximab dosi de càrrega de 400 mg/ m2, seguit 

de 250 mg/ m2setmanals 
Cetuximab setmanal 

LV: folinat càlcic; FU: 5-fluorouracil; Cape: capecitabina; UFT: uracil oral+tegafur; OX: oxaliplatí; IRI: irinotecan; Ralti: 

raltitrexed; BV: bevacizumab 
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ANNEX 2: CONDICIONS D’ÚS DE BEVACIZUMAB 
Condicions d’ús: 

1. Associat a QT que contingui fluoropirimidines en malalts amb CCRm i: 

 Esperança de vida esperada superior a 3 mesos 

 Estat funcional ECOG 0-1 

 Funció renal normal (ClCr>50ml/min) 

 Funció hepàtica normal: 

- Bilirrubina total <1,5 vegades el límit de normalitat 

- AST i ALT<2,5 vegades el límit de normalitat o <5 si metàstasis hepàtiques 

- Fosfatasa alcalina <2,5 vegades el límit de normalitat o <5 si metàstasis 

hepàtiques o <10 si metàstasis òssies  

2. No seran candidats a BV els malalts que compleixin algun dels següents requisits: 

 Malaltia cardiovascular clínicament significativa, incloent: 

o Hipertensió arterial no controlada 

o Angina inestable 

o Insuficiència cardíaca congestiva  de grau II o superior de la NYHA 

o Arítmies cardíaques greus que requereixin medicació 

o Infart agut de miocardi en els 12 mesos previs a l‘inici del tractament 

o Accident cerebrovascular en els 12 mesos previs al inici del tractament 

 Ferides o úlceres greus no cicatritzades 

 Malalts sotmesos a cirurgia major en els 28 dies previs al inici del tractament 

 Malalts amb risc de complicacions del tumor primari que puguin requerir cirurgia 

d’urgència (per exemple, malalts en que el tumor ocupi gran part de la llum i 

puguin fer una oclusió intestinal) 

 Diàtesi hemorràgica o coagulopatia adquirida o trombosis prèvies 

 Ús actual o recent d’anticoagulants orals o parenterals o agents trombolítics 

 Tractament crònic amb aspirina (>325mg/dia) 

 Ascitis clínicament detectable 

Via d’administració: via central, col·locant el catèter 1 setmana abans d’iniciar el 

tractament. 

 

Monitorar durant el tractament:  

- Proteïnúria en tira reactiva en orina en el primer cicle i cada 2 cicles. Si es detecta 

proteïnúria >2, realitzar recollida d’orina de 24 hores. 

- Tensió arterial presa durant l’administració de BV. En els malalts amb hipertensió arterial 

basal es realitzarà una altra presa a les 6 hores de finalitzada l’administració. 
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ANNEX 3: Protocol de col·locació de catèters venosos centrals 

 

PICC: Catèter venós central d’inserció perifèrica  

 

Criteris d'inclusió i priorització: 
 Tractament de quimioteràpia per un temps inferior a 4 mesos.  

 Edat del pacient (persona amb edat avançada) 

 Pacient amb mal pronòstic a curt termini i  es preveu que realitzarà poques línees de 

tractament 

 Pacients candidats a PAC no que poden deixar els antiagregants plaquetaris / 

anticoagulants 

 Pacients que necessiten començar el tractament per PAC, però hi ha demora 

superior al temps estimat en quiròfan. 

 Pacients presenten dificultat en l’accés venós,pacients que realitzen tractaments 

vesicants / irritants amb risc de lesió per flebitis / extravasació 

 Pacients que no els ha estat possible la col·locació d’un PAC 

 

Criteris exclusió: 

  Pacients candidats a PAC des de  l’ inici. 

 Pacients poc cuidador sense suport familiar. 

 

Punts a favor: 
 Possibilitat de realitzar extraccions de sang a través de PICC (ICO) 

 Disminució del risc flebitis / extravasacions en l’administració del tractament al 

disposar d’una via segura. 

  No cal deixar anticoagulants ni antiagregants. 

  Augment de la qualitat en el tractament del pacient en disminuir les venopuncions i 

per tant, estalviem una tècnica dolorosa. (En bastants casos els pacients viuen 

malament, tant física com psicològicament les venopuncions). 

  Facilitar el treball del personal d’Infermeria en tenir un accés venós de fàcil accés. 

  La instauració d’aquests catèters no és excessivament agressiva per al pacient, són 

de fàcil manipulació i no necessiten heparinització. 

 

Punts febles: 
 Per al manteniment d’aquests catèters requereix cures setmanals. 

 Les complicacions pròpies dels catèters (incloses al C. informat): flebitis químiques, 

infeccions, obstruccions, trombosi, migració. 
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 Complicació pròpia de la col· locació del catèter: Flebitis mecànica que pot requerir 

tractament amb antiinflamatoris. 

 Lleu alteració de la imatge corporal i disminució del confort. 

 

Circuit 
 Detecció dels pacients que compleixin algun dels criteris establerts a l' inici del 

tractament. 

 El pacient ha d’haver estat valorat per infermeria com a candidat:(Unitats Funcionals) 

 Possibilitats real d’accés venós 

 Realitzar educació sanitària sobre el PIC. 

 Signatura de C. Informat (ha de escanejar i introduir en SAP) 

 

 Programació de la col · locació del PICC trucant telefònicament a secretària de 

HOD  Col · locació dels PICC en la unitat d’ Hospital de Dia pel personal d’infermeria 

expert (prèviament format i entrenat). 

  Realització de RX de control (sol · licitat per HOD) 

   Revisió per part mèdica de la placa de comprovació (normalment metges Atenció 

Continuada) 

  Revisió de la programació de les cures setmanals i valorar la possibilitat d’anar a 

curar-se se’ls HOD en altres centres (consulta de infermeria de HOD) 

 

PAC: catèter d’artèria pulmonar 

 

Criteris d'inclusió i priorització: 

 

 Pacients en tractament de quimioteràpia per un temps superior a 4 mesos.  

 Pacients joves amb bon estat general 

 Pacients amb alt risc de recidiva 

 Pacients  que es preveu vàries línees de tractament(pacients metastàsics) 

 Pacients candidats a CVC que no se’ls ha pogut col·locar un  PICC . 

 

Criteris exclusió: 

  Pacients que no poden deixar anticoagulants/antiagregants plaquetaris per 

prescripció del metge 

 

Punts a favor: 
 Disminució del risc flebitis / extravasacions en l’administració del tractament en 

disposar d’una via segura. 
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  Augment de la qualitat en el tractament del pacient en disminuir les venopuncions i 

per tant, estalviem una tècnica dolorosa. (En bastants casos els pacients viuen 

malament, tant física com psicològicament les venopuncions). 

  Facilitar el treball del personal d’Infermeria en tenir un accés venós de fàcil accés. 

 

Punts febles: 
 Per al manteniment d’aquests catèters requereix cures cada 8 setmanes 

 Les complicacions pròpies de la col · locació del catèter (incloses al C. Informat 

signat a Braquiteràpia) 

 No es pot punxar fins 1 setmana de la col·locació ( excepte que en el moment de la 

col·locació es demani deixar agulla punxada en el quiròfan)  

 

Circuit 
 Detecció dels pacients que compleixin algun dels criteris establerts al inici del 

tractament. 

 El pacient ha d’haver estat valorat per infermeria com a candidat: (Unitat Funcional) 

 Revisió de Hg y coagulació recent 

 Revisió si us d’antiagregants plaquetaris / anticoagulants  ( es cas afirmatiu per 

prescripció saber i determinar el Nº de dies de no us) 

 Realitzar educació sanitària sobre el PAC. 

 El C. Informat es signa a braquiteràpia. 

 Programació de la col · locació del PAC via SAP   

 En cas que el pacient estigui en tractament de QT la data de priorització ha de ser 

quan tingui menys risc de neutropènia y plaquetopènia. 

 En cas que el pacient estigui en tractament amb antiangiogènics, el tractament 

s’haurà de suspendre  4 setmanes prèvies a la col·locació del PAC. 
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CI -38  

Consentiment Informat  

Col·locació d’un catèter venós central  

d’inserció perifèrica (PIC)  

 

Cognoms............................................................ Nom................................................................. 

Nº HC .......................... Nº de DNI.................................. Data..................................................... 

 

Finalitat  

Obtenir un accés venós central que permeti l’administració del tractament endovenós (a 

l’interior de la vena) d’una forma senzilla i eficaç i poder alhora extreure mostres de sang 

evitant puncions . 

  

Descripció del procés  

Mitjançant aquest procediment s’introdueix un catèter (tub llarg i prim, flexible) a la vena 

cefàlica o basílica i es deixa de manera permanent mentre duri el tractament. Aquest 

catèter queda fixat a la pell mitjançant un apòsit.  

 

Efectes secundaris  

Malgrat la correcta realització de la intervenció, existeixen uns riscos inherents relacionats 

amb la col·locació del catèter.  

- Sagnat de la punció i posterior hematoma (blau)  

- Infecció del catèter  

- Trombosi  

- Flebitis  

 

Efectes de la no realització  

La col·locació del catèter venós central d’inserció perifèrica permet extreure mostres de 

sang i l’administració de quimioteràpia de manera segura, evitant la venopunció. En casos 

de difícil accés venós el catèter, evitarà realitzar puncions repetides a les venes.  

Riscos que se’n poden derivar en el seu cas (emplenar si cal):  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

DECLARO  

Que el Dr./a.............…………….......... m’ha explicat què és, com es fa i per què serveix el 

procediment proposat. M’ha informat amb detall, de manera clara i comprensible dels 

beneficis i dels riscos generals, de les possibles complicacions i seqüeles potencials que se’n 

puguin derivar, així com de les alternatives existents al procediment proposat, i ha contestat 
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a totes les preguntes que he fet al respecte. També, he estat informat de què en el qualsevol 

moment puc retractar-me i revocar el meu consentiment, sense que això repercuteixi en la 

meva atenció mèdica. 
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