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Aleshores diferents professionals varen començar a 

crear el primer Diploma Universitari en «Carcinologie 

oncòlegs i altres especialistes europeus i americans, pel 

meitat del segle XX els Serveis que s’anomenaren 

queda com càncers de cap i coll.

 

tres segments: nasofaringe, orofaringe i hipofaringe, a 

la laringe, a la cavitat oral i a les glàndules salivals com  

 

 

 

 

 

El conjunt d’aquests tumors tenen algunes 

La incidència d’aquests tumors té una important 
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Ingrés d’Acadèmics Corresponents

CANVIS EN L’EPIDEMIOLOGIA I TRACTAMENT DELS CÀNCERS ORL
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demostrat diversos canvis en l’epidemiologia i en la 

els malalts eren cada cop més joves, la veritat és que 

aspectes, destaca que aquest increment d’edat és 

però si que hi ha tendències: la laringe i hipofaringe ha 

a nivell local ni regional. 

.  

suggerir per primera vegada que alguns carcinomes 

una epidèmia de carcinomes d’orofaringe relacionats 

estan disminuint, però en canvi l’orofaringe està 
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lesions preneoplàsiques.

i orofaringe és similar a la que hi ha a nivell genital i 

proposada només a les nenes, mentre que actualment 

un canvi de paradigma a Cap i Coll, ens ha aparegut un 

la cirurgia transoral làser pels carcinomes incipients de 

que permeten reseccions molt més àmplies. 

: s’ha anat introduint una millora de les 

 S’ha 

laringectomia total, que era una cirurgia molt prevalent 

concomitant. 

si havíem variat el percentatge de tractaments radicals 

. Si 

percentatge de cirurgia, mentre que a la cavitat oral i a 

l’orofaringe s’ha incrementat el percentatge de cirurgia. 

hi ha una tendència a incrementar la cirurgia d’entrada 

. Es constata una 

tendència a millorar ha estat limitada però clara, passant 



55Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 30, número 2, Abril - Juny 2015 - ISSN: 1133-32866

.  

Una milloria de la supervivència, especialment en els 

tumors avançats i els tumors d’orofaringe i cavitat oral 

esperar un augment progressiu dels càncers relacionats 

A més, actualment totes aquestes dades clíniques 

aparentment similars, la resposta al tractament pot 

memòria.


