És el càncer que s’origina en la part final
del tub digestiu que comprèn el còlon
i el recte. En la mucosa del còlon i del
recte s’hi pot originar un creixement
cel·lular en forma de pòlip o adenoma.
La majoria d’aquests adenomes són
benignes, però una petita proporció pot
convertir-se en un adenocarcinoma,
el principal tipus de càncer de còlon
i recte. L’impacte d’aquest càncer
en la província de Tarragona es pot
observar en forma de casos nous
(incidència), defuncions (mortalitat) i
en la supervivència de les persones
que el pateixen.

Incidència

Supervivència

A la província de Tarragona, el càncer de còlon i
recte és el segon càncer més freqüent tant en els
homes com en les dones. Quan comptabilitzem els
dos sexes junts, és el càncer més freqüent, amb
uns 780 casos nous a l’any.

Als 5 anys de diagnòstic, la supervivència dels pacients amb càncer de còlon és lleugerament superior a la dels pacients amb càncer de
recte. En el còlon és de 61,4% en els homes i 61,2% en les dones i en el recte 58,7% en homes i 57,4% en dones. Des dels anys 80 la
supervivència ha passat de valors inferiors al 50% a valors al voltant del 60%.

En els darrers anys, la incidència d’aquest càncer
està augmentant més intensament en els homes
que en les dones.

Supervivència als 5 anys del
càncer de còlon (esquerra) i recte
(dreta) per quinquennis. Homes

Mortalitat
Pel que fa a la mortalitat, el càncer de còlon i recte
és el segon més freqüent en nombre de defuncions
anuals en ambdós sexes, després del càncer de
pulmó en els homes i del de mama en les dones.
La mortalitat produïda per aquest càncer ha
augmentat lleugerament els darrers anys tant en
els homes com en les dones, especialment en els
homes.

Supervivència als 5 anys del
càncer de còlon (esquerra) i recte
(dreta) per quinquennis. Dones

S’estima que aquest any 2021 hi haurà més de 290
defuncions a la província de Tarragona causades
per aquest càncer.
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L’impacte del càncer de còlon i recte en la nostra població

