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Epidemiologia
•
•
•
•
•
•

El càncer més freqüent entre les dones
29% dels càncers en la dona
Increment incidència fins any 2001
Una de cada 11 dones patirà càncer de mama
La seva incidència augmenta amb l’edat
Envelliment progressiu de la població
pacients cada cop més grans

Tendència de la Incidència.
Tarragona, 1982-2011

Invasiu

In situ

Incidència càncer de mama segons edat.
Tarragona 2007-2011
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Incidència, Tarragona 1998-2011.
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Mortalitat per càncer de mama
Tarragona, 2007-2011
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Càncer de mama. Factors de Risc
•
•
•
•
•

•
•
•

Sexe: 99% en dones
Edat: edat mitjana al diagnòstic 60 anys
Antecedents familiars
Antecedents personals de càncer (mama,
ovari, endometri, pròstata, còlon)
Antecedents de malalties proliferatives de mama
(HDA, HLA... )
Factors reproductius i hormonals (estrògens)
Hàbits i factors dietètics (alcohol, obesitat postmenopàusica)
Altres

Risc de desenvolupar càncer de mama
EDAT

RISC ABSOLUT

< 25 anys

1 de cada 22.423 dones

25 - 29 anys

1 de cada 1.793 dones

30 – 34 anys

1 de cada 658 dones

35 – 39 anys

1 de cada 224 dones

40 – 44 anys

1 de cada 91 dones

45 – 49 anys

1 de cada 51 dones

50 – 54 anys

1 de cada 34 dones

55 – 59 anys

1 de cada 25 dones

60 – 64 anys

1 de cada 20 dones

65 – 69 anys

1 de cada 16 dones

70 – 74 anys

1 de cada 14 dones

75 – 79 anys

1 de cada 12 dones

80 – 84 anys

1 de cada 11 dones

85 – 89 anys

1 de cada 9 dones

90 anys +

1 de cada 8 dones

El procés d’envelliment és
el principal factor de risc
pel càncer de mama

Envelliment de la població / longevitat

•
•
•

Fecunditat baixa (1,4-1,5)
Increment EV (1,3-1,9 x dècada)
Saldo natural negatiu

Esperança de vida (EV). Dones
• Esperança de Vida al néixer (2012):
Món: 73,1 anys

Espanya: 85,5 anys

(Font: Banc Mundial)

Catalunya
(IDESCAT, 2012)

Evolució de l’EV al
néixer en dones Cat

ANY
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83,0
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EDAT

EV (anys)

Al néixer

85,58

50 anys

36,64

65 anys

22,88

70 anys

18,48

75 anys

14,30

80 anys

10,49

85 anys

7,31

90 anys

4,95

95 anys

3,44

Edat biològica
L’edat cronològica no sempre coincideix amb la biològica

Els pacients no s’avaluen per la seva edat cronològica
sinó que s’avalua la situació funcional que tenen a la
seva edat
Valoració geriàtrica integral (VGI)

Valoració geriàtrica integral (1)
En dones grans amb càncer de mama inclou la
valoració de:
– Comorbiditat (escala Charlson)
– Condicions socioeconòmiques
– Dependència funcional (situació basal)
– Pacients fràgils (mínima reserva funcional)
– Situació emocional i cognitiva
– Esperança de vida (estimació)
– Medicació en curs

Valoració geriàtrica integral (2)
 La valoració geriàtrica integral és una eina útil a l’hora d’avaluar
l’edat fisiològica de la dona i la seva esperança de vida
(recomanació EUSOMA)
• Grup 1
– Total independència funcional
sense patologia associada
• Grup 2
– Certa dependència i amb 1-2
factors de comorbiditat
• Grup 3
– Pacients fràgils

Càncer de mama en la dona gran.
Característiques
• Forma de presentació (retard diagnòstic) : Tumors més
grans (>2cm), amb més afectació ganglionar, menys
agressius
• 85% dels tumors amb RH positius
• <10% són HER2+
• CDI: Histologia més freqüent,
presenten varietats
considerades menys
agressives amb més freq.
(tubular, mucinós, cribiforme)

Factors pronòstics depenents de l’individu
• Edat (i característiques tumorals): >70 anys millor que en
<35 (tumors més agressius, més indiferenciats, més
afectació ganglionar, RH-, més risc de recidiva...)
• Comorbiditat: és més freqüent a més edat (Malaltia
cardiovascular, segones neoplàsies, Diabetis mellitus...)
• Nivell socioeconòmic: baix
• Raça: negra

Càncer de mama.
Diagnòstic precoç en la dona gran
• Augment de l’esperança de vida

Canvi en la perspectiva

• Avenços científics

del maneig

• Elevada prevalença de CM

d’aquesta patologia

• L’edat és un repte, no un obstacle
• La valoració de l’estat funcional condicionarà l’estratègia a seguir
• La decisió hauria de basar-se en un assessorament mèdic i en les
preferències individuals

Què fem?
La majoria de programes de cribratge poblacional:
Població diana: dones de 50 – 69 anys
Prova: mamografia
Interval: cada 2 anys

European Guidelines (2006)

Però ...

Recomanacions de detecció precoç (1)
• National BCSP Netherlands
1989: 1 mx/cada 2 anys de 50-70 anys
1998: 1 mx/cada 2 anys de 50-75 anys
>75 a consultar capçalera si ho desitgen
• NHS breast screening
1988: 1 mx/cada 3 anys de 50-70 anys
2010: procés d’extensió de 47 a 73 anys
>73 a consultar capçalera si ho desitgen

• BCSP France
1989: 1 mx/cada 2 anys de 50-69 anys
2003: 1 mx/cada 2 anys de 50-74 anys

Recomanacions de detecció precoç (2)
• Estratègia en càncer del Sistema Nacional de
Salud (2006) actualització 2009 i revisió 2012:
– Dones de 50-69 anys : 1 mx/cada 2 anys
Situació actual: C. Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra,
La Rioja, Ceuta y Melilla: 45-69 anys

– “Análisis coste-efectividad del cribado del cáncer de mama mediante
mamografía en diferentes grupos de edad (40-49, 50-69 y 70-75) del
Servicio Canario de Salud, 2009” ratifica que la intervenció més
eficient és el cribratge biennal al grup de 50-69 anys

– Avaluació a través de la Red de Programas de Cribado
de Cáncer en España

Recomanacions de detecció precoç (3)
 PAPPS de semFYC, 2016:
– 40-49 anys: no recomanar (evidència
moderada; recomanació dèbil en contra)
– 50-69 anys: recomanar 1 mx/cada 2 anys
(evidència moderada; recomanació dèbil
a favor)
– 70-74 anys: recomanar 1 mx/cada 2 anys
(evidència baixa; recomanació dèbil a
favor)
Importància d’informar de manera objectiva a les dones sobre beneficis i riscos
del cribratge per poder prendre una decisió lliure i informada. A més, hauran
d’avaluar el risc de CM en funció de la Hª personal i familiar i derivar a les d’alt
risc a les UCG

Breast cancer in European Union: An update of
screening programmes (review, March 2014)

Recomanacions de detecció precoç (4)
• U.S. Preventive Services Task Force (2016)
– 40-49 anys: decisió individualitzada
– 50-74 anys : 1 mx/cada 2 anys
– ≥ 75 anys: evidència insuficient sobre balanç beneficis/riscos.
Els models indiquen que una MX cada 2 anys continua
oferint, potencialment, un benefici net en dones sense
altres patologies associades o amb baixa comorbiditat,
però no hi ha assaigs clínics que incloguin dones d’aquest
grup d’edat
– Es recomana l’auto-exploració mamària

Recomanacions de detecció precoç (5)
• American Cancer Society (2015):
–
–
–
–

40-44 anys: opció de 1mx/any si es desitja
45-54 anys : 1 mx/any
> 55 anys: 1 mx/cada 2 anys
Continuar fins que la dona tingui un bon
estat de salut i una esperança de vida de ≥
10 anys
– No es recomana la palpació (autopalpació
o per un professional)

Recomanacions de detecció precoç (6)

• Canadian Task Force, Guidelines (2011)
Recomanacions:
– 40-49 anys: no de manera rutinària
– 50-69 anys : 1 mx/cada 2-3 anys
– 70-74 anys: 1 mx/cada 2-3 anys
– ≥ 75 anys: no fan recomanacions

Recomanacions de detecció precoç (7)
• Women’s Health Initiative (2013)
“Mammography interval and breast cancer
mortality in the Women’s Health Initiative”
– Les dones més grans de 75 anys que no es van fer
mamografies periòdiques van tenir un risc més
elevat de morir per càncer de mama.
– Els resultats suggereixen que les dones grans
necessiten fer-se estudis periòdics.
Reunió anual de l’Associació Americana per a la Investigació sobre el Càncer (AACR, 2013)

Recomanacions de detecció precoç (8)
Valoració grup experts IARC (novembre 2014)
• La mamografia de cribratge és eficaç en la reducció d’un 40%
de la mortalitat per CM en dones de 50-69 anys. Hi ha un
benefici net en aquestes dones. La reducció significativa de la
mortalitat és més gran que els seus efectes adversos
(sobrediagnòstic i altres).
• Varis estudis demostren igualment que la mx de cribratge en
dones de 70-74 anys també redueix la mortalitat específica.

• En dones de 40-49 anys l'eficàcia de la detecció precoç s’ha
considerat limitada.

IARC Handbook of Cancer
Prevention, vol. 15 (2016)

Fins a quina edat s’hauria de fer cribratge? (1)
• La qualitat de vida per sobre dels 70 anys és cada vegada més
bona i trobem dones amb una elevada activitat intel·lectual i
raonables capacitats físiques.
• Des d’un punt de vista radiològic, la mamografia és la prova
diagnòstica fonamental. Els canvis involutius que experimenta la
glàndula mamària amb l’edat fan que sigui una prova amb molt
alta rendibilitat per a la detecció precoç de patologia maligna
també a partir dels 70 anys.
• La importància d’un diagnòstic precoç, quan la malaltia és més
tractable, no disminueix quan la dona es fa gran.
• La probabilitat d’evitar la mort per CM amb cribratge
mamogràfic regular augmenta amb l’edat. Aquest augment de
benefici és regular a través dels anys (no hi ha una edat “a partir
de la qual”).

Fins a quina edat s’hauria de fer cribratge? (2)
• Al 2009 la USPSTF va estendre la recomanació de cribratge
fins als 74 anys, basant-se en l’extrapolació de que si és
beneficiós per les dones de 60-69 anys, el benefici continua.
• Estudis de casos-control sobre mortalitat per CM
proporcionen evidència de l’efectivitat del cribratge per sota
dels 75 anys (reducció de la mortalitat específica), però no
són concloents per sobre d’aquesta edat.
• Els models indiquen que una mamografia cada 2 anys a partir
dels 75 anys continua oferint un potencial benefici net en
dones sense altres patologies associades o amb poca
comorbiditat, però no hi ha AC que incloguin dones d’aquesta
edat per poder demostrar-ho.

Fins a quina edat s’hauria de fer cribratge? (3)
• Els riscos del cribratge molt probablement es mantenen
constants o inclús disminueixen amb l’edat (beneficis
similars als de les dones joves, i similar o menor
sobrediagnòstic).
• En les dones grans, la presa de decisions hauria de basarse en l’esperança de vida estimada en funció de la seva
edat, en el seu estat de salut i en l’existència de patologies
associades.
• Una dona hauria de poder continuar fent-se mamografies
preventives tant de temps com la seva salut li ho permeti
i, mentre sigui candidata a rebre un tractament eficaç en
el cas de que se li detecti la malaltia.

Cribratge mamogràfic a les dones grans.
Conclusió
S’hauria de valorar la possibilitat d’adequar nous protocols de cribratge
al nou escenari que s’està dibuixant, amb un elevat percentatge de

dones d’edat avançada amb un bon estat de salut i de qualitat de vida.
Tenint en compte l’esperança de vida de
les dones de 70-74 anys, els baixos riscos
de les mamografies en aquestes edats i la
molt probable eficàcia del cribratge en
aquestes

dones,

seria

recomanable

analitzar la idoneïtat d’ampliar el rang

d’edat del Programa de detecció precoç
de càncer de mama fins els 74 anys.

PDPCM: Carta exclusió per edat

A partir d’aquí què passa?...

MOLTES GRÀCIES!!

Què hi veieu primer
una dona vella o una
dona jove?

