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INTRODUCCIÓ 
El càncer s’associa a un estat d’hiper-

coagulabilitat per sobreproducció de 

trombopoetina  que té un origen 

multifactorial i, en nombroses ocasions, 

marca el pronòstic de la malaltia1. Les 

síndromes paraneoplàsiques2 (taula 1) 

son els fenòmens pels quals els tumors 

poden causar signes i símptomes a 

distància del tumor primari. Els 

mecanismes són per la secreció 

d’hormones biològicament actives, 

factors de creixement, citocines o altres 

substàncies produïdes pel tumor. 

Poden afectar a nivell endocrí, 

neurològic, dermatològic, reumatològic 

i sistemes hematològics. Els tumors 

més comunament associats són el 

càncer de pulmó de cèl·lules petites, 

càncer de mama, tumors ginecològics i 

hematològics. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL 

CAS 
 

Malaltia actual:  Dona de 75 anys que 

es derivada a urgències des d’atenció 

primària per dispnea d’esforç de 4 dies 

d’evolució que s’ha intensificat en les 

últimes hores fent-se de repòs. Sense 

febre. Tos discreta sense expectoració. 

Sensació de mareig . No dolor toràcic ni 

cap clínica acompanyant d’interès. 

Antecedents personals: Bona qualitat 

de vida, viu sola, vídua. Sense hàbits 

tòxics. Completament autònoma. 

Amigdalitis a la infància. Intolerància a 

l’àcid acetil salicílic i sulpirida. 

Antecedents patològics:  Diabetis 

Mellitus tipus II que controla amb dieta, 

còlics biliars de repetició, gonartrosi, 

osteoporosi, gastritis, síndrome ansiós-

depressiu, dol patològic. 

Antecedents familiars: sense interès, 

cap antecedent neoplàsic. 

Tractament actual: Almagato sobres 

1/24h, omeprazole 20 mg 1c/24h, 

paroxetina 20 mg 1c/24h i diazepam 

5mg si s’escau. 

Exploració física:  Conscient i orientada 

en temps i espai. Normohidratada, 

discreta pal·lidesa mucocutània. 

Freqüència cardíaca 88 per minut, 

temperatura 36,5º C, pulsioximetria 

92%, pressió arterial: 145/72 mm/Hg 

AC: tons rítmics, sense bufs cardíacs, no 

signes d’insuficiència Cardíaca AR:  

crepitants a base dreta. Abdomen tou i 

depressible, peristaltisme conservat, no 

signes de peritonisme. Puny percussió 

lumbar negativa bilateral. Exploració 

neurològica: sense focalitat. Exploració 

vascular perifèrica sense alteracions 

arterials ni venoses.  
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Proves complementàries: Analítica: 

glucosa 153 mg/dL, Hb 9,5 gr/dl, Hto 

31%, VCM 73 fl,HCM 27 pg, ferro  25 

µg/dl,transferrina 150 µg/dl, ferritina 

26 ng/ml, índex saturació de la 

transferrina 11,82%, funció renal i 

hepàtica normal. Dímers D > 5000 

µg/ml. Gasometria  arterial: ph 7´49, 

pCO2 32, pO2 60, sat 93%, antigen 

carcinoembrionari (CEA) 2,3 ng/ml. 

Sediment orina 6-10 leucos x camp. 

Estudi sang a femta positiu. Rx tòrax: 

engruiximent d’hilis, no pinçament 

sinus costodiafragmàtics. Angio-TAC 

toràcic: múltiples defectes de repleció 

en arteries pulmonars segmentàries i 

subsegmentàries, suggestius de 

tromboembolisme pulmonar (TEP). 
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Opacitats lineals  a bases pulmonars, 

lòbul mig i língula suggestives 

d’atelèctasis laminars. Ganglis 

mediastínics prevasculars i subcarinals 

menors a 1 cm inespecífics. Ecografia 

Abdominal: quists sinusals renals 

bilaterals, resta sense troballes. 

Esofagogastroscòpia: esòfag normal, 

mucosa de fundus, cos i antre gàstric 

d’aspecte normal i pílor permeable. 

Colonoscòpia: s’observa a colon 

ascendent proper  a fons cecal gran 

lesió polipoide que ocupa els quatre 

quadrants estenosant la llum. A colon 

transvers pròxima a angle hepàtic 

s’observa pòlip sèssil de 4 mm. 

Múltiples diverticles a sigma.   

Diagnòstics: anèmia ferropènica, 

tromboembolisme pulmonar, tumor de 

colon 

Evolució: S’inicia tractament pel TEP 

amb flaxiparina 60 mg/dia. Al mes  

s’efectuen biòpsies que demostren: 

Adenocarcinoma sobre adenoma vellós 

moderadament diferenciat que infiltra 

parcialment la muscular pròpia amb 

mínima invasió de subserosa. No 

s’observa invasió perineural, limfàtica 

ni vascular. No s’observen metàstasi en 

ganglis limfàtics regionals. Es 

intervinguda als 60 dies practicant 

hemicolectomia dreta. S’efectua 

consulta  a oncologia i no la consideren 

tributària de tractament amb 

quimioteràpia. Als 6 mesos d’inter-

venció el TAC toraco-abdominal de 

control és normal, sense signes de 

recidiva ni disseminació a distància. La 

colonoscòpia a l’any reflexa un 

micropòlip de 2 mm que s’extreu amb 

la pinça de biòpsies i es remet per 

anatomia patològica que demostra 

adenoma amb displàsia de baix grau. El 

seguiment analític de marcadors 

tumorals (CEA) són normals. Seguiment 

als 18 i als 24 mesos normal. Durant un 

any després del diagnòstic ha rebut 

tractament amb 60 mg d´ heparina de 

baix pes molecular3. 

Diagnòstic definitiu: Anèmia ferro-

pènica,  tromboembolisme pulmónar, 

adenocarcinoma de colon estadi II A. 

 

DISCUSSIÓ 
La clínica del TEP és bastant 

inespecífica4 (taula 2). La dispnea és el 

símptoma més freqüent com a forma 

de presentació. La tríada clàssica de 

dolor pleurític,  

dispnea súbita i hemoptisi només està 

present en el 40% dels casos5. Hem de 

sospitar TEP sempre que un pacient 

presenti símptomes  

cardiorespiratoris no explicats o factors 

de risc (taula 3). La incidència de 

malaltia tromboembòlica en pacients 

amb neoplàsies oscil·la entre el 4-20% 

 i augmenta el risc en pacients 

hospitalitzats o en els que reben 

tractament amb quimioteràpia. El 

tromboembolisme és més freqüent en 

els pacients amb càncer d’origen 

gastrointestinal, pulmó, cervell, ronyó, 

ovari, hematològic o els que presenten 

malaltia metastàtica disseminada. Té 

gran importància perquè la seva 

aparició pot ser el primer signe d’un 

procés maligne. Freqüentment 
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precedeixen en mesos o anys al 

diagnòstic del tumor. Per tant pot 

generar un diagnòstic precoç en un 

estadi probablement curable6. 

La combinació dels factors de risc, 

signes clínics, exploracions comple-

mentàries (ECG, Rx tòrax, dímer D, 

gammagrafia de ventilació-perfusió, 

angioTAC, arteriografia pulmonar i 

recerca trombosi venosa profunda) i 

regles de predicció clínica milloren 

l’estimació del risc de TEP7. 

El TEP requerirà abordatge i tractament 

hospitalari. Les decisions sobre el 

tractament inicial (trombòlisi, 

embolectomia, filtre venós i/o 

anticoagulants) dependrà de l’estat 

hemodinàmic del pacient, gravetat i risc 

d’hemorràgia. En el cas de pacient amb 

càncer i TEP el tractament amb 

heparines de baix pes molecular 

(HPBM) s’utilitzaran un mínim de 6 

mesos, per a continuar amb 

antagonistes de la vitamina K o HPBM 

de forma indefinida o fins a la 

superació del càncer8. 
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