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LA RADIOTERÀPIA INTRAOPERATÒRIA: POT AUGMENTAR L’ EFEC

TIVITAT DE LA CIRURGIA EN LES RECIDIVES EN ONCOLOGIA?

Ingrés d’Acadèmics corresponents

i SOLÀ

de Barcelona

-

INTRODUCCIO

-
-

-

del mon sinó la primera, feta pels Drs. Comas i Prió a 
Barcelona.1. Aquests intents inicials no van tenir una 

-

-
-

ment de radioteràpia en el decurs de la intervenció. El 

-
dicacions es limitessin de fet a la cirurgia de recte sigma 

Monge, primer a Pamplona i després a Madrid en fou 
un dels pioners. La més recent disposició en el mercat 

-

el pacient i no allargar sensiblement el temps operatori, 

LES BASES TÈCNIQUES I BIOLÒGIQUES DE LA RIO

-
-

1  Comas C. Prió A. Resums del Congrés Internacional de 
Electroradiologia. 

la precisió en el volum a tractar i la protecció dels òr-

permet donar una dosi única més alta, i per tant amb 

-

les àrees de més risc de recidiva. Alhora, la mobilització 

-

Les dosis altes de radiació, apart de la detenció mitò-

necrosi immediata sobre les cèl·lules malignes, el que 

hi ha una acció menys coneguda, ben descrita fa uns 
2 -

la reparació i proliferació cel·lular a la ferida quirúrgica. 

restes tumorals residuals subclínics en el llit tumoral. 
3

resultats previs.

2 

14(5) March 1, 1325-1332
3 

Radiotherapy on the Cancer Stem Cell Phenotype in a panel 

3707-3714
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LA SITUACIO ACTUAL.

la necessitat del trasllat del pacient a la sala de RDT al 
-

En el càncer de mama inicial i amb pocs factors de risc 

-

grans estudis aleatoritzats publicats. El primer, fet per 

4 -
ves locals del 1.5% . El segon, anomenat TARGIT-A,5 em-

-

En els casos de presència de més factors de risc i que 
-

només augmenta el control local, sinó que escurça sen-

Radiotherapy) va realitzar una anàlisi, coordinada pel 
Pr. Krengli, dels tractaments comunicats a Europa . En 

4 

5 

radiotherapy for Breast cancer: 5-year results for local control 
and survival from the TARGIT-A randomised trial. Lancet 

 Krengly M. Calvo F.A. Sedlmayer F. et al Clinical and 

representaven només un 14%. De la resta, 8% corres-

Pr. Calvo a Madrid es puntera al món, i un 4% a sar-
comes. La resta és molt variada: esòfag, estómac, pàn-
crees, sistema nerviós central, pròstata, etc. En localit-
zacions ginecològiques (coll uterí, endometri i ovari) 

recidives post-quirúrgiques.

-

(indicacions i resultats). La resta contemplen aspectes 
tecnològics o de recerca radiobiològica.

-
-
-

talitat condicionada per la disseminació metastàsica, fet 

-

-

-
ma entre els diferents especialistes.

LA RIO EN CANCER DE MAMA A CATALUNYA

-
versitat de Barcelona, mitjançant els hospitals de les 
seves dos unitats docents (Hospital Clínic i Hospital de 

-

construir un radio quiròfan equipat amb un accelerador 

-
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-

-

-

-

ortogonal al pla del llit quirúrgic i disc de protecció tora-

-

-

És per tant Catalunya capdavantera en aquesta opció 
conservadora que integra la cirurgia i la radioteràpia en 

en el control local del càncer com de qualitat de vida i 
estalvi econòmic.

LA RADIOTERÀPIA INTRAOPERATORIA EN GINECO

LOGIA I CAVITAT ABDOMINAL.

-

malgrat que limitada, és capdavantera a Catalunya. 

(Dr. Rull) han estat les recidives de neoplàsies uterines i 
ovàriques per a complementar la seguretat de la resec-
ció i els sarcomes retroperitonials.

-

anys.7

-
rúrgica. Foley i cols.8 de Harvard publiquen els resultats 

 
aporten una sèrie de 21 pacients en 12 anys com a part 

 pèlviques per recidives 
centro-pèlviques de càncers ginecològics, la majoria de 

-
10

casos de recidives de càncers de coll uterí, endometri i 

electrons oscil·len entre 10 i 15Gy. A un any de segui-
-

dometri i el 82% dels càncers de coll uterí. Conclouen 

La sèrie del Hospital Clínic és menor: 18 pacients en 5 
anys (2013-2017) amb un seguiment mig de 21 mesos, 

recidives ginecològiques pèlviques (13) i retroperitone- pèlviques (13) i retroperitone-retroperitone-

Encara que el seguiment és curt, les recidives locals i 
-

7 

oligo-metastases from gynecologic malignancies Clin Transl 

8 
Therapy in the Management of Gynecologic Malignancies 
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pidesa, habitualment molt abans dels 2 anys de segui-
ment. De les 18 pacients, hem registrat 2 recidives en 

aparegut als pocs mesos una carcinomatosi peritoneal 
-

tància o afectació ganglionar. A diferència de la sèrie de 
Heidelberg abans citada, no hem detectat una evolució 
pitjor en les recidives de coll uterí comparat amb les de 
càncer endometrial.

Malgrat les dades encara poc madures, podem intuir 

de recidives locals ressecables de càncers ginecològics 
tant a pelvis com retroperitoneals. No podem encara 

ha cap assaig aleatoritzat publicat ni creiem que sigui 
-

-

-

més de les carcinomatosi i les metàstasis a distància), 
és innegable que si té, i molt, a veure amb la qualitat de 
vida de la pacient.

Creiem per tant que les pacients amb recidives opera-
bles de càncer ginecològic o de sarcomes, siguin uterins 

més risc de persistència tumoral. Alhora que la quasi 

Localització Histologia Cirurgia Evolució Diagnòstic

1 Pelvis C+P Ca.escamós R0 RC Cèrvix

2 Pelvis C+P Ca.escamós R1 Perduda Cèrvix

3 Pelvis P Sarcoma* R1
RL+M1 

pulmonars
Endometri

4 Pelvis C Ca.escamós R1 RC Cèrvix

4 Pelvis P
Ca.serós-papil.

lar
R0 RC Endometri

5 Pelvis C Adenocarcinoma R-1
Carcinomatosi 

peritoneal
Cèrvix

7 Pelvis P Sarcoma* R-0
Carcinomatosi 

peritoneal +M1
Endometri

8 Retroperitoneal Sarcoma R-1 RC Retroperitoneal

9 Retroperitoneal Sarcoma** R-1 RC Retroperitoneal

10 Retroperitoneal Sarcoma** R-1 Rec.marginal +M1 Retroperitoneal

11 Pelvis C Ca.escamós R-1 RC Cèrvix

12 Pelvis C+P Adenocarcinoma R-0 RC local M1 Endometri

13 Retroperitoneal Sarcoma** R-1 RC Retroperitoneal

14 Pelvis P
Ca.serós-papil.

lar
R-0 RC Ovari

15 Pelvis P Sarcoma*** R-0 RC Endometri

16 Pelvis P Sarcoma** R-1 RC Retroperitoneal

17 Pelvis C+P Ca.escamós R-0 RC Cèrvix

18 Pelvis C Adenocarcinoma R-0 RC Cèrvix

completa M1: Metàstasi a distància
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CIRURGIA DE LA RECIDIVA

Marges lliures (R-0) 8

Marges positius R-1 10

de les recidives pelvianes i retroperitonials


