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Capítol 1: Característiques dels tumors de Cap i Coll 

 
1.1 Característiques generals 

El carcinoma escatós de cap i coll (CECC) és el tipus histològic més comú en les 

neoplàsies de cap i coll. Es diagnostica a més de mig milió de pacients anualment i a 

quasi cent mil persones a la Unió Europea, suposa el 5% del total de tumors i és el 

sisè tumor maligne amb major incidència a nivell mundial1. A Europa, el més freqüent 

és el càncer de laringe seguit d’orofaringe, cavitat oral i nasofaringe. A Espanya, la 

incidència estimada el 2012 va ser de 33 casos/100000 habitants/any amb una 

mortalitat de 11,7 casos/100000 habitants/any2. Als Estats Units el “National Cancer 

Institute” publica que la supervivència global als 5 anys és del 65%. Quan es 

diagnostica en estadis precoços la supervivència als 5 anys és del 84%3.  

Pel que fa a la distribució, es presenta a partir de la sisena dècada de la vida i afecta a 

més homes que dones. El 60% dels pacients amb CECC es diagnostiquen en un 

estadi avançat, fet que empitjora el pronòstic4. 

El tractament de tumors avançats implica l’ús de cirurgies molt agressives amb alt 

impacte en la qualitat de vida dels pacients. Si bé el desenvolupament de protocols de 

preservació d’òrgan amb quimio-radioteràpia (QRT) han permès reduir l’agressivitat 

quirúrgica, la taxa de supervivència en tumors en estadi avançat es manté al voltant 

del 50%. Aquestes són xifres similars a les de fa 30 anys2,5-7.  

Els factors de risc clàssics en el desenvolupament del càncer de cap i coll són l’abús 

de l’alcohol i del tabac. En els últims any el Virus del Papil·loma Humà (VPH) ha 

guanyat importància com factor oncogènic8, especialment a l’orofaringe, i de fet, en la 

nova classificació del vuitè TNM la presència de VPH pot fer variar l’estadi en aquesta 

localització9,10. 

El tractament d’elecció dels CECC dependrà de la localització i de l’estadi en el que es 

diagnostica. Clàssicament s’han realitzat cirurgies, radioteràpia (RDT) i quimioteràpia 

(QMT) de manera aïllada o combinada per tractar aquests tumors. En els últims anys 
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s’està treballant en l’àmbit de la medicina personalitzada i s’avança en el camp de la 

immunoteràpia i en la creació de molècules específiques per tal d’oferir tractaments 

individualitzats11.  

 

1.2 Característiques del càncer. Neoangiogènesi 

A l’any 2000 Hanahan et al. van descriure les sis característiques o capacitats 

biològiques adquirides del càncer i ho van anomenar les “Característiques del càncer”, 

“Cancer Hallmarks” en anglès12 (Figura 1). Aquestes característiques descriuen el 

desenvolupament dels tumors en múltiples passos com el manteniment de la 

senyalització proliferativa, l’evitació dels factors supressors de creixement i la 

resistència a la mort cel·lular, permetent així, la immortalitat replicativa. Una altra 

característica és la inducció de l’angiogènesi i l’activació de la capacitat d’invasió i de 

metàstasis.  

Avui en dia, aquests sis principis segueixen vigents però a les sis característiques 

descrites se n’han afegit de noves: la capacitat de reprogramar el metabolisme 

energètic, la capacitat d’evadir la immunitat, la inestabilitat genòmica, i finalment, la 

promoció d’un estat proinflamatori que crea un microambient tumoral per part de 

cèl·lules “benignes”, i aparentment sanes, que contribueix al creixement tumoral13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Característiques del càncer12 
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1.2.1 Neoangiogènesi 

De la mateixa manera que els teixits normals, els tumors necessiten aportació de 

nutrients i oxigen i evacuació de desfets metabòlics i de diòxid de carboni. La 

neovascularització associada al tumor realitza aquesta funció aportadora i evacuadora. 

La vasculogènesi és un procés que té lloc únicament durant l’embriogènesi permetent 

el desenvolupament de nous vasos a partir de cèl·lules mare. Quan es finalitza el 

creixement fetal aquesta capacitat de neovascularització queda quiescent i únicament 

es posa de nou en marxa, i de manera puntual, en forma d’angiogènesi, que és la 

creació de nous vasos a partir de vasos ja existents14. En condicions normals, 

l’angiogènesi es produeix durant la curació de ferides o, per exemple, durant el cicle 

menstrual femení.  

Les cèl·lules endotelials tenen una de les vides cel·lulars més llargues de tot el cos 

humà. En condicions normals només 1 de cada 10000 cèl·lules endotelials es troba en 

divisió cel·lular, és a dir un 0,0001% del total15. 

No obstant, durant el desenvolupament tumoral la capacitat de generar nous vasos 

queda activada de forma permanent, ja que la velocitat de creixement és tan alta que 

augmenta tant la necessitat d’aportació com la d’evacuació16. 

El procés d’angiogènesi es regeix tant per factors inhibidors com inductors17,18. Els 

reguladors solen ser proteïnes de senyalització, el factor inductor més conegut és el 

factor de creixement de l’endoteli vascular (VEGF), per altra banda, la 

Trombospondina-1 (TSP-1) és un dels factor antiangiogènics més coneguts13,19. 

El procés de neoangiogènesi s’inicia en les lesions premalignes16 i es fa més evident 

en lesions malignes. El creixement ràpid de les cèl·lules tumorals ocasiona que en 

certes àrees es generi hipòxia i, conseqüentment, necrosi tumoral. Aquesta necrosi és 

capaç d’augmentar la secreció de VEGF i per tant, l’angiogènesi20.  
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1.2.2 Anormalitat dels vasos sanguinis tumorals 

La vascularització normal es disposa de manera regular i uniforme als teixits i a la 

mucosa segueix una distribució paral·lela a la superfície. En canvi, en els tumors la 

distribució és caòtica i forma llaços entortolligats i desorganitzats. No només la 

distribució és caòtica, sinó que també ho és la seva estructura que pot variar fins i tot 

en diferents àrees d’un mateix tumor21,22. Els vasos tumorals solen ser més fràgils ja 

que els manquen els perícits. Els perícits són cèl·lules contràctils que envolten 

l’endoteli capil·lar, el seu defecte ocasiona hiperpermeabilitat i conseqüentment, 

edema local i coagulació extravascular de plasma que, finalment, serveix com a matriu 

provisional de migració cel·lular i estimula l’angiogènesi23. En molts casos té lloc un 

mimetisme vasculogènic en el que les pròpies cèl·lules tumorals supleixen la funció de 

les cèl·lules endotelials i formen canals vasculars24. 

Per altra banda, els vasos, a més de presentar una angioarquitectura caòtica, també 

tenen nombroses derivacions arteriovenoses on el flux canvia de direcció25. Aquestes 

anomalies arquitectòniques, amb vasos tortuosos, amb ramificacions irregulars i de 

major mida que els seus homònims de teixit sa, fan que el flux sigui inestable i amb 

major resistència. Resultat de tot això, els tumors no capten bé els nutrients ni l’oxigen, 

i això es demostra amb una major concentració d’oxigen en sang venosa tumoral22. 

L’alta activitat glucolítica de les cèl·lules tumorals combinada amb la dificultat per 

eliminar els metabòlits i el diòxid de carboni genera un microambient àcid que 

condueix a la formació de zones d’insuficiència metabòlica, isquèmia i fins i tot, 

necrosi. Conseqüentment, es produeixen factors proangiogènics que promouen la 

neoangiogènesi26. 

Per tot el que s’ha dit fins ara, el patró vascular és una característica de les lesions 

malignes, i també premalignes, que podria ser d’utilitat en el diagnòstic precoç, en el 

seguiment i en el pronòstic. 
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Capítol 2: Diagnòstic de lesions tumorals de via aerodigestiva 

superior 

 

Per augmentar la supervivència dels nostres pacients amb tumors malignes és 

important millorar les eines de detecció precoç. L’endoscòpia seguida de la biòpsia i 

l’estudi anatomopatològic és l’estàndard d’or i la primera prova a realitzar en el 

diagnòstic precoç i seguiment de carcinomes de la via aerodigestiva superior (VAS)27. 

Les proves d’imatge, que són de gran ajuda en l’estudi d’extensió, no són capaces de 

detectar lesions incipients o premalignes.  

L’exploració endoscòpica amb llum blanca convencional (LB) té limitacions pel que fa a 

la resolució i al contrast, i això pot conduir a infradiagnosticar lesions canceroses 

superficials o premalignes. 

 

2.1 Evolució en l’avaluació de lesions de la via aerodigestiva superior 

Tradicionalment la inspecció de les lesions de cap i coll ha suposat un repte pels 

professionals ja que l’examen de la VAS es realitzava de manera indirecta amb l’ús de 

mirallets. No obstant, en determinats pacients aquesta exploració és dificultosa, 

insatisfactòria i fins i tot impossible. Tot i comptar amb la col·laboració del pacient i una 

anatomia favorable, la cara laríngia de l’epiglotis suposa un lloc d’assentament de 

carcinomes ocults ja que la seva superfície no es pot explorar correctament de manera 

indirecta amb mirallet.28.  

Scalco et al.29 van introduir la microlaringoscòpia i Jako i Kleinsasser la van 

desenvolupar com a abordatge diagnòstic i terapèutic del càncer de laringe30,31. La 

unió d’un microscopi quirúrgic i un laringoscopi amb una obertura amplia va ser un dels 

grans avenços de la Otorrinolaringologia del segle passat. Oferia la possibilitat de, sota 

anestèsia general, poder començar a inspeccionar la laringe bimanualment, palpant la 

consistència de les lesions. També permetia estudiar el ventricle laringi distraient les 
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bandes o l’avaluació de la subglotis separant les cordes vocals. A més, la magnificació 

que aportava l’ús del microscopi permetia una inspecció més detallada de les lesions. 

Posteriorment, l’aparició de telelaringoscopis o endoscopis rígids va permetre, sota 

anestèsia local, l’estudi complet de la laringe i dels sinus piriformes d’aquells pacients 

que no es podien explorar correctament amb laringoscòpia indirecta.  

La implantació de la fibroendoscòpia o endoscòpia flexible pel nas va millorar l’estudi 

de les lesions subglòtiques i també en aquells casos en els que l’epiglotis presenta una 

posició doblegada sobre si mateixa que entorpeix l’exploració del pla glòtic.  

Amb el desenvolupament tecnològic s’ha aconseguit millorar la qualitat de l’estudi de la 

VAS, ja que els nous endoscopis incorporen càmeres de vídeo d’alta definició, sistema 

de gravació i un monitor de televisió32. A partir de la videoendoscòpia es poden obtenir 

imatges d’alta qualitat i a més registrar-les de cara a futures visualitzacions. No 

obstant, el correcte seria parlar de fibrovideoendoscòpia ja que la videoendoscòpia 

com a tal consisteix en la incorporació de xips, o càmeres endoscòpiques en miniatura, 

a l’extrem distal de l’endoscopi que recullen les imatges, sense fibres òptiques ni lents. 

Finalment, un altre dels avenços en els sistemes d’exploració ha estat l’endoscòpia de 

magnificació. La capacitat de magnificar les imatges endoscòpiques en temps real 

permet visualitzar detalls que no som capaços de detectar amb l’endoscòpia 

convencional. Les imatges poden ampliar-se de 1,5X a 150X i els endoscopis més 

moderns permeten magnificar sense perdre resolució. Això es deu a l’augment en la 

densitat de píxels que permet discriminar punts que es troben a escassos microns de 

diàmetre33. Aquesta és una tècnica que ha tingut particular interès a nivell 

gastrointestinal.  

 

2.2 Tècniques d’endoscòpia biològica 

L’ús cada cop més freqüent de l’endoscòpia, i els avenços en qualitat d’imatge, han fet 

que en els últims anys aquesta s’hagi convertit en l’estàndard d’or del diagnòstic de 

lesions mucoses. L’interès en el seu paper en el diagnòstic precoç de lesions malignes 
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i premalignes ha augmentat no només a nivell de l’Otorrinolaringologia, també en 

especialitats com Digestologia, Pneumologia o Urologia.  

Hi ha hagut nombrosos intents de millorar la precisió diagnòstica mitjançant l’ús 

d’endoscòpia biològica, és a dir, aquella que posa de manifest determinades propietats 

biològiques dels teixits com per exemple, l’ús de llum invisible com la fluorescència34, 

els infrarojos35 o la imatge de banda estreta36 entre altres. A continuació s’exposen 

mètodes d’endoscòpia biològica que s’han desenvolupat per millorar el diagnòstic de 

les lesions de la VAS. Pel que fa a la tècnica de llum de banda estreta (LBE) en el 

proper capítol s’explica de manera detallada. 

 

2.2.1 Tinció amb blau de toluïdina 

Tot i que aquesta tècnica no s’ha posat en marxa recentment, no obstant, val la pena 

parlar-ne ja que va ser la primera modificació de l’endoscòpia en el camp de 

l’Otorrinolaringologia. Es va començar a fer servir a finals dels anys 6037,38. Durant la 

microcirurgia, amb el baló del tub endotraqueal correctament inflat i havent eliminat 

l’excés de secrecions amb àcid acètic al 1%, es tenyia la laringe amb blau de toluïdina 

al 1%. Havent passat uns 30 segons s’eliminava l’excés de tinció irrigant de nou amb 

àcid acètic39. El blau de toluïdina s’adhereix als grups fosfat dels àcids nucleics, les 

àrees de teixit amb alta taxa de replicació cel·lular contenen major concentració 

d’aquests grups fosfat. Les àrees d’inflamació, de regeneració, d’atípia o de carcinoma 

in situ queden tenyides de color fosc mentre que, les àrees de queratosi i l’epiteli 

normal no es tenyeixen. Al penetrar 3 o 4 cèl·lules en profunditat, només és útil per 

l’estudi les capes superficials de l’epiteli39. Aquest tipus de tinció pot aportar també 

informació sobre els marges de resecció quirúrgics40,41 i a la vegada, seleccionar àrees 

de major rendiment a l’hora de realitzar una biòpsia42. Com a factor limitant, hi ha els 

falsos positius que es produeixen en àrees amb teixit de granulació o úlceres en fase 

de cicatrització, en àrees amb restes de mucositat i en àrees amb presència de 

cèl·lules caliciformes productores de moc com en la supraglotis, ja que s’uneix també 
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als mucopolisacàrids. Un altre desavantatge és que augmenta considerablement el 

temps d’exploració i que, per avaluar lesions faringolaríngies requereix que el pacient 

estigui sota anestèsia general. 

 

2.2.2 Cromoendoscòpia 

La cromoendoscòpia tampoc s’ha desenvolupat recentment, però val la pena 

mencionar-la ja que és l’estàndard d’or de comparació de molts resultats d’altres 

tècniques que estudien lesions de mucosa digestiva. Permet observar amb precisió els 

patrons estructurals de la mucosa i consisteix43,44 en la tinció de la mucosa fent servir 

un colorant biocompatible com la solució de Lugol o el blau de metilè. Els colorants 

s’acumulen a les criptes de les glàndules de la mucosa permetent detectar patrons 

glandulars anòmals, no obstant, no ressalta el patró vascular i té l’inconvenient de la 

dificultat per aconseguir un recobriment complert i uniforme de la mucosa. S’han 

descrit lesions mucoses secundaries al Lugol i allarga la durada del procediment45.   

 

2.2.3 Quimioluminiscència 

La quimioluminiscència és la llum que es produeix en una reacció química d’un 

compost altament energètic. Aquesta tècnica s’ha incorporat en lesions de mucosa de 

cavitat oral provinent de Ginecologia on la fan servir per la detecció precoç del càncer 

uterí i vaginal. Primer s’ha de glopejar àcid acètic a l’1% i posteriorment, i de manera 

separada, àcid acetilsalicílic i peròxid d’hidrogen. Això produeix una reacció química de 

llum blava-blanca que dura uns 10 minuts. Els teixits sans absorbeixen la llum i en la 

resta la llum es reflexa (degut a la major relació nucli/citoplasma) i adquireixen un color 

blanc. Permet detectar lesions sincròniques. És una tècnica segura, no invasiva i 

relativament ràpida però no permet seleccionar en quines àrees es podrà treure major 

rendiment diagnòstic en una biòpsia i el preu dels kits comercialitzats per dur a terme 

la tècnica són cars39.   
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2.2.4 Endoscòpia de contacte 

L’endoscòpia de contacte és una altra tècnica de diagnòstic de lesions de cavitat oral i 

faringe que es va descriure per mucosa uterina el 1979 per Hamou46. Cap als anys 

noranta Andrea et al.47 van descriure el seu ús a Otorrinolaringologia. Es basa en l´ús 

d’un endoscopi rígid en contacte directe amb lesions sospitoses de la mucosa. Permet 

obtenir imatges molt ampliades que mostren l’arquitectura cel·lular de teixits 

prèviament tenyits amb blau de metilè. Com a avantatges aporta un resultat in vivo 

d’estructures citològiques sense necessitat de biòpsia, es poden estudiar àrees més 

amplies que amb anatomia patològica i en cas que es requereixi l’estudi 

anatomopatològic permet realitzar biòpsies dirigides. El blau de metilè s’uneix als àcids 

nucleics fent que els nuclis cel·lulars es tenyeixin de blau i els nuclis de cèl·lules 

tumorals degut a l’alta activitat mitòtica es veuen més foscos48. No obstant, tot i 

aquests avantatges, l’ús d’aquesta tècnica a la pràctica clínica és limitat. Només 

permet l’estudi de les tres primeres capes de l’epiteli i per tant no informa de l’estat de 

la membrana basal49. Més enllà de la cavitat oral, la seva realització sense anestèsia 

general és difícil degut a la mala tolerància i a que la presencia de moviment o de 

secrecions, per escasses que siguin, impedeix la correcta valoració50. A més, la 

tècnica i la interpretació dels resultats és dificultosa. Tots aquest inconvenients fan que 

no sigui de gran utilitat en la pràctica diària. 

 

2.2.5 Autofluorescència  

Aquesta tècnica es basa en la fluorescència espontània dels teixits quan són 

il·luminats amb llum blava, aquesta fluorescència pot ser avaluada de manera 

subjectiva i qualitativa o quantificar-se amb espectroscopis. L’autofluorescència canvia 

segons l’estructura tridimensional dels teixits i segons el seu metabolisme51. Els teixits 

normals tenen una fluorescència verda mentre que els teixits anòmals tenen una 

fluorescència vermella52. Harries et al.53 van publicar el primer estudi sobre 

fluorescència i càncer de laringe. Les lesions inflamatòries donen lloc a falsos positius i 
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en canvi la hiperqueratosis falsos negatius. És una tècnica útil a l’hora de delimitar 

marges quirúrgics54. Succo et al.55 també van demostrar que l’autoflueorescència 

directa intraoperatòria ajuda a identificar marges superficials positius i que això té una 

implicació favorable en el control local i la supervivència en relació a la malaltia als tres 

anys. Per altra banda, Crosetti et al.56 van analitzar l’autoflueorescència indirecta a la 

consulta i van determinar que tenia una sensitivitat del 89,9%, una especificitat del 

41,4%, un valor predictiu positiu del 78,8% i un valor predictiu negatiu del 62.9%. 

 

2.2.6 Microendoscòpia 

Consisteix en la incorporació d’un microendoscopi a un càmera que es pot utilitzar a 

diferents augments, permetent així un estudi microscòpic dels teixits i dels marges. No 

obstant, té l’inconvenient que penetra un màxim de 50 micròmetres, que la 

queratinització pot generar artefactes i que la interpretació dels resultats és difícil57. 

 

2.2.7 Tomografia de coherència òptica 

La tomografia de coherència òptica (TCO) és una tècnica de diagnòstic òptic anàleg a 

l’ecografia.  Fa servir llum infraroja i registra el reflex de la llum que es produeix per 

sota la mucosa i així obté una imatge de l’arquitectura tissular58. Proporciona una 

resolució micromètrica i una profunditat mil·limètrica59. El camp on s’ha desenvolupat 

de manera més amplia és en l’estudi oftalmològic de la retina60. 

 A nivell ORL es troba en un estat semi-experimental i de fet, en el sentit estricte no 

s’hauria de considerar una tècnica endoscòpica com a tal. La TCO permet detectar 

canvis estructurals de les capes epitelials, subepitelials i de la membrana basal i 

canvis de queratinització, però no permet distingir entre lesions ni identificar l’atípia en 

sí61.  
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Capítol 3: Llum de Banda Estreta 

 

Com ja s’ha comentat en el capítol anterior la LBE és una de les tècniques 

d’endoscòpia biològica desenvolupades recentment. En aquest capítol s’expliquen 

detalladament les bases físiques del seu funcionament, en què consisteix la tècnica i 

l’aplicació en altres àrees més enllà de la Otorrinolaringologia. 

 

3.1 Característiques òptiques dels teixits 

La llum té la propietat de comportar-se amb la dualitat ona-partícula, la llum com una 

ona disposa de longituds d’ona. La longitud d’ona ( λ) de la llum es mesura en 

nanòmetres (nm) i és la distància mínima que hi ha entre dos punts en el mateix estat 

del cicle ondulatori, per exemple entre els pics de cada ona. A efectes pràctics cada 

longitud d’ona correspon a un color. L’ull humà és capaç de veure les longituds d’ona 

de 400 a 700nm, per sota trobem la radiació ultraviolada, els raigs X i els raigs 

Gamma, per sobre trobem la llum infraroja, les microones i les ones de ràdio. L’ample 

de banda és una altra de les característiques físiques mesurables en la llum i indica el 

valor de l’amplada d’oscil·lació respecte el punt d’origen. L’amplitud determina la 

quantitat d’energia que conté una ona i a mesura que s’allunyen del punt mig es 

debiliten. 

Les característiques òptiques dels teixits varien segons si parlem de mostres de teixit 

ex vivo comparat amb teixit humà in vivo62. Aquestes propietats físiques també varien 

entre espècies, per exemple, l’atenuació de la llum en la pròstata canina és dues 

vegades superior a la humana63. Aquestes diferències han fet necessària la creació de 

bases de dades que estudiïn el comportament de la llum en diferents àrees del cos 

humà i també en diferents situacions, fent que les característiques òptiques variïn 

segons si parlem de superfície, teixit intersticial o mucosa de cavitats64. 
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Per entendre les propietats òptiques dels teixits s’han de tenir en compte altres 

conceptes com l’absorció i la dispersió (Figura 2). 

Pel que fa a la dispersió, s’ha vist que les diferents longituds d’ona tenen diferent 

comportament segons els diferents teixits biològics65. En un medi tèrbol hi té lloc la 

dispersió de la llum ja que aquesta xoca contra les partícules i l’energia lumínica 

rebota tridimensionalment i a la vegada xoca amb altres partícules. Quan això té lloc, 

parlem de dispersió múltiple de la llum. En aquests casos la llum es propaga de 

manera difusa i no es produeix un feix de llum lineal. Als teixits humans les partícules 

que fan que la llum reboti són les pròpies proteïnes complexes, els orgànuls 

intracel·lulars o altres estructures cel·lulars. De manera que té lloc el fenomen de la 

dispersió múltiple que fa que la llum es propagui pels teixits de manera difusa, que part 

de la llum reboti i que només certes longituds d’ona penetrin en profunditat. 

 

Figura 2. Absorció i dispersió de la llum66. 

 

La longitud d’ona determinarà el grau de penetració de la llum als teixits. Les longituds 

d’ona llargues, com la llum vermella, tendeixen a profunditzar més al teixit. Les 

longituds d’ona curtes, com la llum blava, tenen menys capacitat de penetració. 
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Pel que fa a l’absorció, part de la llum és absorbida per la sang, de fet, l’hemoglobina 

absorbeix la llum blava i la verda. L’hemoglobina és un tipus de cromòfor, és a dir 

l’agrupació atòmica insaturada d'una molècula (cromogen) que absorbeix radiació 

visible o ultraviolada, això fa que el color de la mucosa vingui donat principalment per 

l’hemoglobina64.  

A nivell clínic Sambongi et al.67 van realitzar un estudi on s’utilitzava l’espectroscòpia 

endoscòpica i es va comprovar que l’hemoglobina era el principal absorbent de llum 

dintre de l’espectre de la mucosa colònica i que hi havia diferències en l’espectre de 

reflectància entre mucosa sana i tumoral. 

 

3.2 Història de la Llum de Banda Estreta 

La LBE com a tal es va començar a gestar el 1999 al Japó per Gono et al.36, en la línia 

de millorar la detecció precoç del càncer van proposar un nou mètode d’il·luminació 

endoscòpica, la imatge de banda estreta o LBE, coneguda en anglès com “narrow 

band imaging” o NBI.  La LBE és una tecnologia que fa servir filtres òptics en la 

il·luminació seqüencial vermella-verda-blava (VVB), redueix l’ample de banda i 

selecciona només 415 i 540 nm, les dues longituds d’ona que absorbeix l’hemoglobina 

(Figura 3). Degut a l’alta dispersió i absorció la llum blava de 415 nm permet contrastar 

la xarxa capil·lar superficial, ja que penetra uns 0.17 mm, i la llum verda de 540 nm 

destaca els vasos supepitelials, ja que penetra 0,24 mm68.  

Per arribar a aquesta combinació de longituds d’ona Gono et al.69 van realitzar les 

primeres observacions clíniques amb mucosa de la cara ventral de la llengua (Figura 

4) per determinar, tant amb banda estreta com amb banda ample, quines eren les 

longituds d’ona capaces de ressaltar els capil·lars superficials i els vasos submucosos. 

Van veure llavors que la llengua humana té una estructura vascular que varia segons 

la profunditat i que la banda estreta permetia veure una imatge on quedava reflectida 

aquesta sensació de profunditat pel diferent color que adquirien un cop es filtrava la 

llum.  
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Figura 3. Configuració del sistema de LBE66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Primera imatge endoscòpica de teixit viu (mucosa ventral de llengua 

humana) amb LBE66  
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El primer estudi clínic el van realitzar Sano et al. 70 i utilitzant un prototip de LBE es va 

poder comprovar que es tractava d’una tecnologia molt prometedora. Es tractava d’un 

estudi basat en l’avaluació de 132 lesions de les quals 73 eren colorectals, 39 

gàstriques i 20 esofàgiques. El 2005 es van comercialitzar els primers equips 

d’endoscòpia amb pantalles d’alta definició i LBE. 

No va ser fins el 2006 que Watanabe et al.71, amb l’ajuda d’Olympus (Olympus Medical 

Systems Corp., Tokyo, Japó) van publicar el primer article sobre LBE on examinaven, 

a la consulta i amb anestèsia local, l’orofaringe i la hipofaringe de 217 pacients amb 

càncer d’esòfag veient que podria aportar un benefici respecte la LB. El 2008 també 

Watanabe et al.72 van publicar un estudi on examinaven la cavitat oral, la faringe i la 

laringe de 667 pacients afectes de carcinoma esofàgic, de cara a la detecció precoç de 

possibles tumors sincrònics de cap i coll i també van concloure que el fet d’afegir la 

LBE suposava una millora en el diagnòstic.  

El 2009 es va publicar un estudi on s’estudiaven lesions laríngies ja existents per 

determinar si presentaven característiques suggestives de malignitat prèvia a la 

realització d’una biòpsia73.  

 

3.3 Aplicació de la Llum de Banda Estreta en tumors de cap i coll 

Com ja s’ha dit, la llum blava (centrada a 415nm) correspon al pic d’absorció de 

l’hemoglobina, aquesta llum penetra la mucosa superficial i ressalta el llit capil·lar 

superficial de color marró74. Això permet la visualització detallada del patró de bucle 

capil·lar papil·lar intraepitelial (BCPI) o “intraepithelial papillary capillary loop” o IPCL 

en anglès. La llum verda (centrada a 540nm) passa a través de la capa submucosa i 

ressalta en verd els vasos amb més diàmetre de la part profunda de la mucosa i de la 

capa submucosa75. Per tant, l’endoscòpia LBE produeix una llum blava i verda que 

penetra menys al teixit i que per tant, aporta major resolució de les estructures 

superficials facilitant una inspecció fàcil i sense colorants del llit vascular superficial de 

la mucosa. 
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Basant-nos per una banda en que durant la carcinogènesi hi ha neoangiogènesi, que 

la neoangiogènesi és un prerequisit pel desenvolupament del CECC, i per altra banda 

que la LBE és capaç d’augmentar el contrast de la imatge mitjançant un ressalt 

específic de la microvasculatura intraepitelial, s’ha vist que la LBE pot ser útil en el 

diagnòstic precoç i en el seguiment de lesions superficials de cap i coll que podrien 

passar per alt amb LB76. 

Quan es combina amb LB, la LBE té una alta sensibilitat i alt valor predictiu negatiu en 

el diagnòstic de lesions sospitoses de cap i coll77,78, i per tant, és poc probable que 

passi per alt una lesió mucosa de cap i coll. També té un paper important en l’exclusió 

de malaltia, en l’estudi de tumors de primari desconegut i en la identificació correcta 

dels casos negatius79,80.  

Per altra banda, la LBE pot ser útil a l’hora de dirigir les biòpsies d’àrees sospitoses81 i 

en el pronòstic de degeneració de lesions premalignes cròniques sense necessitat de 

biòpsia82. La LBE també té un paper important pel que fa als marges de resecció 

quirúrgic i la possibilitat de minimitzar la taxa de marges positius83-85 que pot arribar a 

ser del 20% en cirurgia robòtica86. Això és especialment important ja que un dels 

avantatges i a la vegada handicaps de la cirurgia transoral, ja sigui làser, amb ultrasò o 

robòtica, és precisament la preservació de la funcionalitat i els marges de resecció 

estrets87-88.  

Un altre aspecte a destacar en relació a l’aplicació de la LBE en lesions de cap i coll és 

el context en el qual es fa servir. Hi ha centres on l’utilitzen principalment a quiròfan 

per delimitar marges, dirigir biòpsies o també de cara a l’estudi de possibles lesions 

sincròniques72. Això aporta dos grans avantatges, el primer és que sota anestèsia 

general no es necessita la col·laboració del pacient per estar quiet i això facilita l’estudi 

detallat de les lesions. El segon avantatge de fer-ho a quiròfan també està lligat a 

l’anestèsia general i és que et permet aspirar secrecions i netejar el camp a estudiar. 

L’anestèsia general en sí és un desavantatge ja que se sotmet al pacient a un estrès 

físic i, ni estalvia la realització de biòpsies, ni és útil pel seguiment89.  
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Altres grups utilitzen la LBE a la consulta, el gran avantatge que proporciona és la 

capacitat de decidir si cal fer una biòpsia, i en cas que calgui, quina àrea ens pot 

aportar més rendiment. També és de gran utilitat en el seguiment de laringitis 

cròniques o de pacients oncològics per detectar de manera precoç una recidiva90. En 

contrapartida, no es podrà realitzar el diagnòstic i seguiment a la consulta si el pacient 

no tolera el procediment amb anestèsia local o si hi ha abundant retenció de 

secrecions.  

 

3.4 Patrons vasculars de la Llum de Banda Estreta en tumors de cap i coll 

L’avaluació de lesions benignes i malignes de cap i coll recau bàsicament en el patró 

de BCPI de la superfície de la mucosa. Durant els primers anys la utilització de la LBE 

en cap i coll no estava estandarditzada i tampoc hi havia cap classificació que 

correlacionés la morfologia dels vasos amb la histologia. En l’exploració amb LB els 

BCPI de l’epiteli són difícils de reconèixer però sota llum LBE es poden visualitzar 

clarament. 

Takano et al.91 van descriure el 2010 els canvis en la morfologia de la vascularització 

de la mucosa en carcinomes de la cavitat oral. La nova classificació es basava en la 

classificació de Inoue et al.92,93 per lesions esofàgiques. El tipus I és el patró de 

mucosa normal que es presenta com dos braços aixecats movent-se junts o patró en 

cometa. El tipus II els BCIP estan dilatats. El tipus III els BCIP estan elongats, quan 

s’allarguen molt es veuen com línies enredades i en general també estan dilatats. El 

tipus IV es caracteritza per vasos grans i destrucció dels BCIP terminals per la 

progressió de la carcinogènesi que primer dilata i elonga els vasos fins finalment 

destruir-los (Figura 5). 

Pel que fa a la seva relació amb la histologia, el tipus I es considera negatiu, el tipus II 

displàsia lleu, el III displàsia moderada o severa i el tipus IV positiu per malignitat. 
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El 2011 Ni et al.94 van proposar una classificació de les lesions laríngies segons el seu 

patró de BCIP, això ha servit a l’hora d’unificar criteris i ha millorat la precisió 

diagnòstica de la LBE95.  

Segons Ni et al.94 en el patró vascular tipus I els capil·lars són de petit diàmetre, oblics, 

arborescents, paral·lels a la superfície de la mucosa i no s’observen els BCIP. El tipus 

II s’observen com capil·lars també paral·lels a la superfície però de diàmetre major i 

tampoc s’observen BCIP. En el tipus III s’observen plaques de leucoplàsia que en 

funció del gruix permetran veure els vasos oblics i arborescents o quedaran amagats. 

En el tipus IV s’observen el BCIP amb una distribució regular com petit puntejat marró 

fosc i dispers. Els vasos oblics i arborescents deixen de veure’s. 

Els canvis del patró tipus V es divideixen en Va, Vb i Vc. En el Va hi ha una dilatació 

dels BCIP que augmenten de densitat, semblen sòlids amb àrees buides, marrons i de 

forma diversa. En el tipus Vb el BCIP com a tal està destruït i presenta forma 

serpentejant, de cuc, de capgròs o de branca. Els microvasos estan dilatats i elongats. 

En el tipus Vc la superfície està recoberta de teixit necròtic, hi ha pocs BCIP que es 

presenten com taques marronoses de densitat desigual que es distribueixen de forma 

irregular per la superfície de la lesió (Figura 6). 

Aquesta classificació es fa servir també per avaluar altres àrees amb mucosa fina tot i 

que a nivell de base de llengua i amígdales la riquesa de teixit limfoide a vegades 

impedeix l’exposició dels capil·lars superficials96-99. 

Un cop descrits els patrons vasculars, Ni va relacionar-los amb els resultats obtinguts 

de les biòpsies veient que el patró I corresponia a la mucosa normal. El tipus II i III 

solien ser lesions no malignes. El tipus IV displàsia moderada i severa i finalment, el 

tipus V carcinoma94. 

De totes maneres, cap d’aquestes classificacions no ha estat acceptada o validada 

internacionalment. 
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Figura 5. Patró vascular de cavitat oral proposat per Takano et al.91 

 

 

Figura 6. Patró vascular per lesions laríngies proposat per Ni et al.94  

 

3.5 Aplicació de la Llum de Banda Estreta en altres àrees 

Aquesta tècnica d’imatge ha demostrat la seva eficàcia en detectar lesions 

displàsiques i neoplàsiques del tracte gastrointestinal, el tracte urogenital i a l’arbre 

bronquial.  

A Àsia ha tingut lloc tant el desenvolupament tècnic com la majoria d’estudis. L’alt 

índex de neoplàsies gastrointestinals en països com Japó ha estimulat la recerca de 

tècniques de diagnòstic precoç en aquest àmbit. De fet, el LBE es va pensar 

inicialment com a tècnica diagnòstica de lesions malignes i premalignes colòniques i 

esofagogàstriques. Els primers estudis tant de lesions esofàgiques com de lesions 
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colòniques es van publicar el 2004100 i van demostrar que la LBE millorava la 

visualització de la vascularització. Més endavant altres estudis han demostrat que la 

LBE millorava la precisió diagnòstica respecte la LB i també respecte la 

cromografia101,102. 

La LBE també s’utilitza a urologia durant les cistoscòpies pel diagnòstic i seguiment de 

lesions de bufeta. El primer article es va publicar el 2007 per Bryan et al.103 i des de 

llavors s’ha demostrat que l’addició de LBE a la LB aporta major sensibilitat en el 

diagnòstic precoç de carcinomes urotelials de bufeta que no envaeixen la 

musculatura104. 

 
A nivell toràcic el 2003 es va publicar el primer article que feia referència a l’ús de la 

LBE durant les broncoscòpies, no obstant no és una tècnica que hagi tingut molt 

impacte en aquest camp ja que són pocs els articles que s’han publicat a la literatura. 
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Capítol 4: Validació d’una prova diagnòstica 

 

A l’hora d’avaluar les característiques d’una prova diagnòstica s’ha de tenir en compte 

que ens ha de permetre arribar a un diagnòstic de manera acurada amb el mínim 

nombre de falsos negatius i falsos positius i que ha de ser fiable106. 

Per comprovar les característiques d’un nou test s’haurien de fer, en primer lloc, 

estudis de validació. Aquests estudis avaluen les qualitats del test pel que fa a 

validesa o exactitud, reproductibilitat i concordança.  

La validesa és el grau en el qual una mesura representa el valor real. En els estudis de 

validació d’una prova els resultats es relacionen amb els obtinguts amb l’estàndard 

d’or, en el cas del LBE es relacionarien amb els obtinguts amb la biòpsia. 

Els test també han de ser reproduïbles, és a dir, fiables i precisos, han de permetre 

obtenir el mateix resultat quan la mesura es repeteix sota les mateixes condicions, i 

han de ser concordants, és a dir, que permetin obtenir els mateixos resultats quan la 

mesura es repeteix en diferents condicions, per exemple entre dos observadors 

diferents107. 

Per estudiar la validesa o exactitud d’una prova s’ha d’analitzar tant la validesa interna 

com externa. Quan es parla de validesa interna es fa referència a la capacitat del test 

d’obtenir resultats exactes en la població d’estudi, sense dependre de la prevalença de 

la malaltia. Parlem llavors de sensibilitat i falsos negatius i d’especificitat i falsos 

positius. Quan parlem de validesa externa ens referim a la capacitat de generalitzar els 

resultats de la mostra a nivell poblacional, fa referència al valor predictiu positiu i al 

valor predictiu negatiu. Cal que un test tingui validesa interna per tenir validesa 

externa108.  

Per realitzar l’anàlisi de la concordança es fa servir el paràmetre estadístic que va 

descriure Cohen109. En l’estadístic kappa (κ) el màxim és 1 quan la concordança és 

perfecta, 0 indica que no hi ha gens de concordança. Per avaluar el grau de 
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concordança els valors de κ s’interpreten d’acord amb Landis i Koch110. Ells defineixen 

κ = 0 com no concordança, κ = 0,01-0,20 com concordança lleu, κ = 0,21-0,40 com 

concordança justa, κ = 0,41-0,60 com concordança moderada, κ =0,61-0,80 com 

concordança substancial, κ = 0,81-0,99 com concordança quasi perfecta i finalment κ 

=1 com concordança perfecta. 

Quan es tracta de variables qualitatives dicotòmiques es fa servir l’estadístic kappa de 

Cohen simple, per exemple quan s’ha d’indicar si hi ha o no tumor. Quan la variable 

qualitativa no és dicotòmica es fa servir l’estadística kappa ponderat, per exemple 

quan s’ha de determinar si és una lesió benigna, premaligna o maligna. Finalment, 

quan es tracta de variables quantitatives es fa servir el coeficient de correlació 

interclasse111-113. 

Un altre valor a tenir en compte quan es valida un tècnica és el rendiment diagnòstic 

que s’obté amb les corbes ROC i que ens permet en el cas d’una variable quantitativa 

continua definir quin és el punt de tall òptim per definir que una prova és positiva o 

negativa. L’àrea sota la corba ROC representa el grau de validesa global del test, a 

major àrea sota la corba, millor test114.  

La gran majoria d’estudis publicats estan orientats a validar la precisió de la LBE,  

busquen corroborar si la combinació de la LB amb la LBE ens permet diagnosticar 

més precoçment, estalviar cirurgies i biòpsies, detectar recidives i, fins i tot, delimitar 

millor el marge quirúrgic. No obstant s’ha de tenir en compte que el diagnòstic 

endoscòpic amb LBE és explorador depenent i pot variar entre persones 

experimentades i persones novells o fins i tot amb un mateix. Per això, al tractar-se 

d’una tècnica subjectiva, cal validar també la variabilitat intra i interindividual tant en 

especialistes familiaritzats amb aquesta tècnica com en personal sense experiència 

prèvia en LBE.  

En altres àrees hi ha estudis que ja han avaluat la reproductibilitat de la LBE115-117. En 

canvi, a nivell de cap o coll només hi ha un estudi que avaluï la consistència de la 

tècnica118. 
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Tenint en compte aquest conceptes descrits, i el fet que fins ara no s’ha realitzat cap 

estudi que analitzi la LBE per lesions de cap i coll en global, en aquesta tesi doctoral 

s’intenta validar la tècnica de l’exploració endoscòpica de lesions de cap i coll amb 

LBE, tant pel que fa a la precisió diagnòstica com a la reproductibilitat. També 

s’analitzen els falsos positius i els falsos negatius. 
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Hipòtesi general 

 

La tècnica endoscòpica LBE és una tècnica fiable que millora la capacitat 

diagnòstica i de seguiment de lesions malignes i premalignes de cap i coll.  

 

 

Hipòtesi específiques 

 

• La LBE és una eina diagnòstica que es pot fer servir a la consulta per 

millorar la precisió en el diagnòstic i seguiment de lesions malignes i 

premalignes. 

 

  

• Un anàlisi acurat dels falsos negatius i dels falsos positius permet millorar 

l’ús de la prova. 

 

 

• La LBE és una tècnica fiable i reproduïble tant en examinadors 

experimentats com en no experimentats. 
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Objectius principals 

 

• Determinar el valor de la LBE en el diagnòstic i seguiment de lesions 

malignes i premalignes de cap i coll.   

 

 

• Avaluar la consistència de la tècnica LBE mitjançant l’estudi de la 

concordança inter i intraobservador en la valoració de lesions de cap i coll. 

 

 

Objectius secundaris 

 

• Analitzar les característiques dels falsos negatius i dels falsos positius. 

 

 

• Estudiar la corba d’aprenentatge de la tècnica. 

 

 

• Analitzar el valor de la LBE com a factor pronòstic de degeneració maligne 

de lesions premalignes. 
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Primer estudi: 

Estudi de la utilitat de la llum de banda estreta en el diagnòstic i 
seguiment de lesions malignes i premalignes de cap i coll 

	

Vilaseca I, Valls-Mateus M, Nogués A, Lehrer E, López-Chacón M, 

Avilés-Jurado FX, Blanch JL, Bernal-Sprekelsen M. Usefulness of 

office examination with narrow band imaging for the diagnosis of 

head and neck squamous cell carcinoma and follow-up of 

premalignant lesions. Head Neck. 2017 Sep;39(9):1854-1863. Doi: 

10.1002/hed.24849 
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Segon estudi: 

Anàlisi dels falsos negatius i els falsos positius de la tècnica 
	

Valls-Mateus M, Nogués-Sabaté A, Blanch JL, Bernal-Sprekelsen 

M, Avilés-Jurado FX, Vilaseca I. Narrow band imaging for head and 

neck malignancies: Lessons learned from mistakes. Head Neck. 

2018 Jun;40(6):1164-1173. Doi: 10.1002/hed.25 
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Tercer estudi: 

Estudi de la consistència de la tècnica mitjançant determinació de 
la variabilitat intra i interpersonal. 
 
Nogués-Sabaté A, Aviles-Jurado FX, Ruiz-Sevilla L, Lehrer E, 

Santamaría-Gadea A, Valls-Mateus M, Vilaseca I. Intra and 

interobserver agreement of narrow band imaging for the detection of 

head and neck tumors. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 

Sep;275(9):2349-2354. Doi: 10.1007/s00405-018-5063-8 
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Primer estudi: Utilitat de l’exploració amb llum de 
banda estreta a la consulta pel diagnòstic del 
carcinoma escatós de cap i coll i pel seguiment de 
lesions premalignes 
 
 
Introducció: L’objectiu d’aquest estudi era avaluar el valor de la LBE a la 

consulta pel diagnòstic i seguiment de lesions malignes i premalignes de cap i 

coll. 

Materials i mètodes: Avaluació de quatre-centes vuitanta lesions amb 

endoscòpia amb LB i LBE previ a realitzar biòpsia/exèresi de la lesió. Per altra 

banda es va realitzar seguiment de cent cinquanta-una lesions sense biòpsia. 

Es va calcular la supervivència lliure de malaltia. Es va analitzar la corba 

d’aprenentatge. 

Resultats: La precisió diagnòstica global va millorar de 74.1% amb LB a 88.9% 

amb LBE. Aquesta millora era rellevant en totes les sublocalitzacions. La 

precisió del LBE augmentava de manera significativa amb l’experiència (àrea 

sota la corba de >0.9). Després d’un seguiment de 25 mesos, 14 de 151 

lesions (9,3%) van progressar a carcinoma. La taxa de supervivència lliure de 

carcinoma eren significativament diferents entre les lesions considerades 

benignes/displàsia lleu versus aquelles que es presentaven com displàsia 

moderada/severa (88,9% vs 73.5%; P = 0,018). 

Conclusió: La LBE va proporcionar una millor precisió que la LB i mostrava 

gran utilitat en el seguiment de lesions premalignes. 
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Segon estudi: Llum de Banda Estreta per lesions 
malignes de cap i coll: Lliçons apreses dels errors 
 

Introducció: La precisió de l’exploració endoscòpica amb LB en combinació 

amb LBE en el diagnòstic del carcinoma escatós de cap i coll no arriba al 

100%. L’objectiu d’aquest estudi era avaluar les característiques dels casos 

falsos negatius i falsos positius. 

Materials i mètodes: Es van avaluar cinc-centes trenta lesions de la VAS amb 

LB seguit de LBE. Posteriorment es va realitzar una biòpsia. 

Resultats: Els falsos negatius (7,36%) estaven representats per carcinomes 

escatosos submucosos i tumors no escatosos. Entre les 25 lesions no 

escatoses el 72% no mostrava cap patró vascular sospitós amb LBE. Els falsos 

positius (6,04%) eren sobretot canvis mucosos post RDT, úlceres i infeccions. 

Pel que fa als papil·lomes la precisió diagnòstica arribava als 95,32%, tot i que 

aquells casos amb displàsia eren difícils de distingir del CECC. 

Conclusió: La LBE associada a la LB millora la precisió diagnòstica però no 

totes les lesions es poden avaluar amb els patrons definits fins ara. Una 

anamnesi precisa és obligatòria, perquè, en alguns casos, pot ser més rellevant 

que el patró LBE. 
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Tercer estudi: Concordança intra i interobservador de 
la llum de banda estreta per la detecció de neoplàsies 
de cap i coll 
 
Introducció: La LBE en combinació amb la LB ha millorat la precisió en el 

diagnòstic i seguiment de carcinomes de cap i coll mitjançant la identificació de 

canvis en el patró vascular de la mucosa. No obstant, l’exploració amb LBE és 

explorador depenent i pot veure’s influenciada per la corba d’aprenentatge. 

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la concordança inter i intraobservador de 

la LBE i la LB a la consulta sota anestèsia local. Tant per observadors 

experimentats com no experimentats. 

Materials i mètodes: Es van recollir vuitanta-set imatges de lesions de cap i coll 

amb LB i LBE. Un grup de 3 otorrinolaringòlegs experimentats i un de 3 

estudiants de medicina van avaluar les imatges després d’una breu formació. 

No se’ls va proporcionar informació addicional dels pacients. A les tres 

setmanes es va repetir el mateix protocol. Es va calcular la concordança inter i 

intraobservador amb l’índex kappa. 

Resultats: La concordança intraobservador amb LBE era substancial (κ = 0,62), 

millor que amb LB sola que era moderada (κ =0,57) en ambdós grups. La 

concordança interobservador era moderada amb LB (κ = 0,58) i substancial 

amb LBE (κ = 0,63). Ambdós grups van millorar la concordança intraobservador 

i interobservador amb la implementació de la LBE. 

Conclusió: La concordança intra i interobservador de la LBE per l’avaluació de 

lesions de cap i coll és substancial i millora els resultats de la LB aïllada tant en 

professionals com en estudiants. 
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Els resultats destacats del nostre estudi demostren que l’exploració a la consulta amb 

LBE és: 1) una tècnica que millora la precisió diagnòstica de la LB en el diagnòstic i 

seguiment de lesions premalignes i malignes de cap i coll, 2) una tècnica consistent i 

reproduïble, 3) una tècnica subjectiva que requereix d’una corba d’aprenentatge, 4) 

que hi ha lesions que tot i presentar patró vascular suggestiu de malignitat no són 

malignes, i a la vegada, lesions sense alteracions en el patró vascular que presenten 

canvis histològics característics de lesions malignes. 

Les tècniques d’exploració endoscòpiques van aparèixer el segle passat i en qüestió 

de pocs anys han evolucionat de manera destacada. La incorporació de la LBE als 

endoscopis de cap i coll ha suposat un augment de la sensibilitat i especificitat en la 

identificació de tumors primaris en comparació amb la LB77.  

Pel que fa a l’estudi dels errors, a la literatura no hi ha massa estudis que s’enfoquin 

en l’estudi dels falsos negatius i dels falsos positius i la majoria de casos publicats es 

deuen a casos aïllats. 

En relació a la reproductibilitat de la tècnica amb LBE en lesions de cap i coll 

únicament hi ha un estudi a la literatura que avaluï aquest aspecte118 tot i que a nivell 

metodològic hi ha aspectes que fan que ambdós estudis tot i ser similars no siguin del 

tot comparables. 

 

4.1 Precisió diagnòstica 

En el primer estudi d’aquest treball hem vist que la precisió amb LBE era de 88,9%, 

més d’un 10% superior a la obtinguda amb LB que era del 74,1%. Pel que fa a altres 

estudis publicats a la literatura, hi ha coincidència en afirmar que la LBE millora la 

precisió diagnòstica, tot i que hi ha divergències pel que fa al grau de precisió. Hi ha 

articles on es publiquen precisions diagnòstiques amb LBE de fins el 97%78.  

Piazza et al.32 van acoblar al sistema de LBE a una càmera d’alta definició. El fet 

d’acoblar ambdós sistemes feia que la precisió diagnòstica intraoperatòria augmentés 
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més d’un 20%. En el mateix estudi van analitzar el valor afegit d’utilitzar LBE en la 

vigilància postoperatòria per la detecció precoç de tumors metacrònics i de les 

recurrències, van veure que suposava un guany global del 9,2% en comparació amb la 

LB tradicional. 

Zabrodsky et al.90 van estudiar els resultats del seguiment amb LBE a la consulta de 

66 pacients amb tumors laringis o hipofaringis tractats amb RDT o QRT. En 17 

pacients (25,7%) es va diagnosticar una recurrència tumoral. Van comparar els 

resultats amb LBE a la consulta respecte LBE amb endoscòpia de magnificació. La 

sensitivitat era del 88% vs 100%, l’especificitat de 92% en les dues situacions. El valor 

predictiu positiu era del 76% vs 79%. El valor predictiu negatiu era del 96% ve 100% i 

la precisió del 92% en ambdós casos. És evident que les càmeres d’alta definició 

juntament amb l’endoscòpia de magnificació aporta un valor extra a l’exploració. No 

obstant, rarament es disposa d’aquest equipament a consultes. 

 

4.2 Comparabilitat dels estudis 

El fet que l’ús de LBE no s’hagi estandarditzat fa que els resultats dels estudis 

realitzats no siguin del tot comparables ni generalitzables. En tots els estudis revisats 

la incorporació de LBE suposa un millora respecte la LB, no obstant a l’hora d’analitzar 

els resultats val la pena fixar-se en els següents aspectes metodològics. 

 

4.2.1 Tipus de lesions incloses 

En els tres estudis que componen aquest treball, només s’han inclòs pacients amb 

lesions sospitoses i prèviament avaluats per un otorrinolaringòleg. En altres estudis, la 

LBE s’ha utilitzat en tot tipus de lesions, també en lesions benignes com pòlips, quists i 

edemes fent que el percentatge de lesions dubtoses o positives sigui menor. Piazza et 

al.79 va avaluar el valor de la LBE en lesions sospitoses de laringe amb resultats pel 

que fa a sensibilitat, especificitat i precisió diagnòstica similars als nostres. 
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4.2.2 Avaluació a consulta vs avaluació a quiròfan 

En els nostres estudis els pacients s’han avaluat a consulta amb anestèsia local i 

fibroendoscopi flexibles, en canvi, en la majoria de series el patró vascular s’ha 

estudiat a quiròfan amb el pacient sota anestèsia general i amb l’ús d’endoscopis 

rígids que permeten una avaluació de les lesions amb més proximitat. Kraft et al.78 va 

incloure 205 pacients programats per microlaringoscòpia i va  avaluar les lesions, 

moltes d’elles benignes, amb LBE i amb LB obtenint una sensibilitat (97% vs 79%), 

especificitat (96% vs 95%) i precisió (97% vs 90%) excel·lents. És d’esperar que la 

precisió diagnòstica millora quan les condicions de l’exploració també ho fan i quan el 

nombre de lesions que generen dubte són menors. 

 

4.2.3 Classificació de les lesions  

En funció de l’estudi analitzat les lesions es classifiquen en dos grups, positives o 

negatives o en tres grups, negatiu, displàsia o positiu. Això suposa una falta de 

coherència i la significació d’un resultat positiu variarà segons l’estudi87. En els nostres 

treballs hem subclassificat les lesions en tres grups permetent així una major 

diferenciació entre els grups. La majoria de lesions benignes són clarament negatives i 

la majoria de lesions malignes són clarament positives, en general el dubte ve generat 

per aquelles lesions intermèdies, diferenciar entre negatiu i displàsia lleu o entre 

displàsia severa i positiu.  

 

4.2.4 Sublocalitzacions analitzades 

Val la pena recordar que Gono et al.69 van descriure la tècnica fent servir la mucosa de 

la cara ventral de la llengua per demostrar que eren capaços de visualitzar millor el 

patró capil·lar en comparació amb la LB i que el primer estudi clínic es va realitzar en 

mucosa digestiva del colon. Per tant, la LBE és una tècnica pensada en els seus inicis 

per l’estudi de lesions de mucosa digestiva, és a dir, mucosa fina i no queratinitzada. 

Conseqüentment, les sublocalitzacions ideals per l’examinació amb LBE són la laringe 
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i la hipofaringe. Per aquest motiu, en l’estudi de reproductibilitat, atenent l’explicació 

pretest només s’incloïa la classificació proposada per Ni et al.94, es va optar per 

eliminar les lesions de cavitat oral i orofaringe que inicialment s’havien seleccionat. 

Per altra banda, és cert que la facilitat amb la que la llum convencional passa a LBE ha 

permès el seu ús extensiu a mucosa de cavitat oral i orofaringe obtenint uns resultats 

diagnòstics similars tot i el major gruix de l’epiteli74 i ha demostrat que, en aquestes 

sublocalitzacions, es tracta d’una tècnica ràpida, segura i ben tolerada96-98.  

Piazza et al.119 van publicar un estudi prospectiu on analitzaven el paper de la LBE 

com una eina de “biòpsia òptica” per leucoplàsies i eritroplàsies de cavitat oral i 

orofaringe. Ells mostraven que la LBE reduïa significativament la taxa de falsos 

positius i falsos negatius en el diagnòstic de carcinoma escatós en comparació amb la 

LB. Els nostres resultats també van en aquesta línia i l’especificitat i la precisió milloren 

clarament quan s’afegeix LBE. 

 Aquests resultats fan pensar que el gruix de l’epiteli i la queratinització no és igual a 

diferents subàrees de la cavitat oral, ni sempre impedeix la penetració de la llum blava 

i verda per visualitzar el BCPI. A més, molts cops les lesions de la cavitat oral es 

manifesten com úlceres i la LBE pot ser d’ajuda a l’hora d’estudiar els marges119. 

 

4.3 Validació i estandardització dels patrons de Ni i Takano 

La dificultat a l’hora de comparar estudis s’agreuja si tenim en compte que, a dia 

d’avui, no hi ha cap classificació dels patrons vasculars en lesions neoplàsiques i no 

neoplàsiques que estigui internacionalment acceptat. Per tant, les dades d’especificitat 

i sensibilitat que es publiquen als estudis, tot i ser bones, no són comparables, ja que 

es basen en avaluacions no estandarditzades95. 

En els treballs que hem publicat s’han fet servir els patrons vasculars descrits per 

Takano et al. el 201091 i Ni et al. el 201194. Ambdues classificacions s’utilitzen 

àmpliament però no han estat àmpliament validades. 
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Bertino et al.95 van validar la classificació de Ni. Van estudiar 248 pacients amb lesions 

faringolaríngies i van classificar els patrons vasculars en 5 graus d’acord amb el que 

havia proposat Ni94. Van veure que la sensibilitat, especificitat, precisió, valor predictiu 

positiu, i valor predictiu negatiu eren 97,4%, 84,6%, 92,7%, 91,6% i 95,1% 

respectivament. El 98% de les lesions malignes presentaven un patró vascular tipus V 

mentre que el 84,8% de les lesions no neoplàsiques presentaven patrons vasculars I-

IV. La relació trobada entre lesions neoplàsiques i patró V i lesions no neoplàsiques i 

patrons I-IV va confirmar la validesa de la classificació de Ni. 

 

4.4 Falsos negatius i falsos positius 

La majoria d’estudis al voltant de la LBE es dissenyen per estudiar la precisió 

diagnòstica, la sensibilitat i l’especificitat. Ja veient que ni en el millor escenari 

s’aconsegueix un 100% val la pena estudiar en quines lesions la LBE no aporta 

informació respecte la LB o fins i tot si pot ser factor de confusió. 

Fins ara, escassos estudis s’han dissenyat específicament de cara a l’anàlisi dels 

falsos positius i els falsos negatius de la LBE en lesions de cap i coll. Pel que fa als 

nostres resultats, els falsos negatius es deuen principalment a tumors escatosos 

submucosos, tumors no escatosos, lesions necròtiques, i en menor freqüència, també 

en lesions inflamatòries o en mucoses que han rebut RDT. Els falsos positius es deuen 

principalment a canvis post RDT, leucoplàsies, infeccions i úlceres. 

Piazza et al.119 van revisar 128 pacients amb leucoplàsies i eritroplàsies orofaríngies. 

La taxa de falsos positius era de 32% sota visió directa i disminuïa a 27% amb LB i a 

15% amb LBE. Pel que fa als falsos negatius eren de 49%, 22% i 11% respectivament. 

Bertino et al.115 van trobar una taxa de falsos positius amb LBE de 35.5%, no obstant 

en aquest estudi la meitat dels falsos positius eren papil·lomatosis ja que s’havien 

considerat com sospitosos de malignitat tots aquells casos amb leucoplàsia o 

eritroplàsia i en qualsevol lesió exofítica o ulcerada. Aquesta falta d’uniformitat en els 

estudis conforma de nou la dificultat en comparar els resultats. 
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A banda d’aquests dos estudis, a la literatura hi ha casos clínics publicats que 

demostren que la LBE no és infal·lible, com per exemple el cas d’una lesió faríngia de 

>2cm que no es detectava amb LBE i en canvi sí que es posava de manifest amb 

tinció amb Lugol120. En aquest cas concret la histologia confirmava la baixa densitat de 

vascularització de la lesió. 

A continuació s’exposen per separat les lesions que de manera més freqüent  

indueixen a error. 

 

4.4.1 Papil·lomatosi  

La papil·lomatosis és una de les lesions que generen més dubte a l’hora d’avaluar amb 

LBE. Tjon Pian Gi et al.121 van estudiar per primera vegada la utilitat de la LBE en la 

detecció de papil·lomatosis respiratòria recurrent i reportaven una altíssima sensibilitat 

(97%) però amb baixa especificitat (28%). Les lesions papil·lomatoses presenten 

canvis en el patró de BCPI molt similars als que es veuen en lesions positives, amb 

puntejat marró de formes diverses i vasos dilatats, això fa que l’avaluació de lesions 

papil·lomatoses generi elevat nombre de falsos positius95. 

En la papil·lomatosi la densitat de vasos sanguinis no suposa un predictor de 

degeneració maligna ja que s’ha vist que tant en lesions incipients com en papil·lomes 

que progressen a carcinoma s’evidencien vasos sanguinis elongats122.  

Per ajudar a diferenciar millor la papil·lomatosis del carcinoma escatós de cap i coll 

Lukes et al.123 van descriure en el seu article que calia fixar-se en la superfície de 

l’epiteli, que és llis enlloc de rugós, i en la formació típica de papil·les amb un capil·lar 

central que es distribueixen de manera més o menys regular. Aplicant aquesta idea, en 

el seu estudi van obtenir una sensibilitat i especificitat per carcinoma escatós del 100% 

i del 82% respectivament i per papil·lomatosis del 94% i del 100% respectivament. La 

presència de múltiples lesions satèl·lit ens faran pensar també en papil·loma. 

Ochsner i Kleins124 van analitzar de manera retrospectiva la utilitat de la LBE en 

l’estudi de la papil·lomatosis laríngia en el pacient despert a la consulta. Per fer-ho van 
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realitzar fotografies de 10 pacients amb lesions papil·lomatoses laríngies, cada lesió es 

fotografiava amb LBE i LB i es mostrava a laringòlegs. Van concloure que en el 90% 

dels casos la LBE millorava la visualització de la lesió i que en el 46,7% dels casos la 

LBE mostrava àrees de teixit afectat que no es posaven de manifest sota LB. No 

obstant, en el 16,7% dels casos passava tot el contrari i amb la LBE era més difícil de 

visualitzar àrees d’afectació tissular. 

Pel que fa als nostres resultats, els papil·lomes en general presenten un patró 

característic que permet una alta precisió diagnòstica (95,23% amb LBE i 82,92% amb 

LB).  La dificultat ve donada quan els papil·lomes presenten canvis displàsics que 

compliquen la seva diferenciació respecte el patró tipus V descrit per Ni et al.94. En 

aquest casos podria estar indicada la realització d’una biòpsia a la consulta abans de 

planificar el tractament (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Papil·lomatosi de terç posterior de corda vocal esquerra. 

 

4.4.2 Radioteràpia prèvia 

El seguiment de pacients amb tumors de cap i coll tractats amb QRT ha estat des de 

sempre dificultós. Els canvis que es produeixen, tals com mucositis, edema, fibrosi o 

radionecrosi fan que diferenciar entre la seqüela i una possible persistència o recidiva 

sigui extremadament complicat en determinats casos. Per altra, en alguns casos la 
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persistència tumoral pot ser en profunditat mantenint una mucosa d’aspecte quasi 

normal. Si tenim en compte doncs, el nombre creixent de pacients que entren en 

protocols de preservació d’òrgan, els canvis endoscòpics que tenen lloc post QRT, el 

risc de segones neoplàsies i el fet que el diagnòstic precoç de la persistència i/o 

recidiva és determinant en el pronòstic, ens n’adonem que, el seguiment d’aquests 

pacients suposa un repte majúscul pels professionals125. 

Tot i que el control d’aquest malalts forma part del dia a dia de molts hospitals, hi ha 

escassos articles en la literatura que s’enfoquin en la RDT i el seguiment amb LBE. 

Piazza et al.80 van estudiar a la consulta, amb LBE i endoscopi flexible 59 pacients que 

havien rebut RDT de manera combinada o aïllada com a tractament de lesions 

neoplàsiques de cap i coll. En 13 pacients van detectar lesions sospitoses que van ser 

avaluades a quiròfan sota anestèsia general i endoscopi rígid. De les 13 lesions, 12 

van resultar ser positives per carcinoma escatós i només una va ser un fals positiu. 

Amb aquestes dades consideraren que la LBE, en pacients que havien rebut RDT, 

tenia una sensibilitat i un valor predictiu negatiu de 100%, una especificitat de 98%, un 

valor predictiu positiu de 92% i una precisió de 98%. 

Lin et al.126 van concloure que la RDT prèvia en pacients amb CECC no afectava a la 

detecció de lesions precanceroses de mucosa d’orofaringe i hipofaringe. Zabrosdky et 

al.90 també van concloure que el seguiment de pacients tractats de CECC amb RDT es 

beneficiava del seguiment amb LBE a la consulta. 

No obstant els resultats publicats en la literatura, en la nostra experiència veiem que 

tot  i el paper la de LBE en el seguiment d’aquest subgrup de població, i els avantatges 

que suposa, la RDT prèvia és el causant de la majoria de falsos positius. Per una 

banda, pel patró vascular que se’n deriva de la inflamació crònica, la 

hipervascularització (Figura 8) i de la necrosis (Figura 9) i per altra banda, per la 

dificultat en l’exploració que genera l’edema de la mucosa (Figura 10) i l’augment de 

secreció de moc viscós en detriment de la menor producció de les glàndules salivals.  
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Figura 8. Àrea d’hipervascularització secundària a RDT. 

 

Figura 9. Radionecrosi. 

 

Figura 10. Edema de mucosa aritenoidea secundari a RDT. 
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4.4.3 Tuberculosi 

Pel que fa a la tuberculosis laríngia només hi ha un article que descrigui el patró de la 

LBE127. Hi ha un altre article que fa referència a LBE i tuberculosis, en aquest cas  a 

nivell gàstric, on defineixen un patró amb petits vasos dilatats i en espiral o microvasos 

amb una superfície amorfa128. En la nostra experiència hem tingut dos casos de 

tuberculosi laríngia, un es va presentar en forma de múltiples úlceres laríngies. L’altre 

mostrava múltiples lesions exofítiques que, per la distribució de les lesions, ens van fer 

pensar en una papil·lomatosis tot i presentar un patró vascular tipus Vc amb LBE 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Tuberculosis laríngia. 

 

4.4.4 Altres infeccions 

A banda de la infecció per VPH i la tuberculosi hi ha altres infeccions que poden 

mimetitzar displàsies moderades o fins i tot carcinoma. És el cas per exemple 

d’infeccions fúngiques (Figura 12) o d’úlceres sifilítiques (Figura 13).  
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Figura 12. A i B mostren una infecció fúngica a nivell laringi. C displàsia laríngia 

moderada. Destaca la similitud de l’aspecte sota LBE de B i C (fletxa). 

 

 

Figura 13. Úlcera sifilítica. La fletxa mostra vasos irregulars al voltant de la úlcera que 

es visualitzen sota LBE. 
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Pel que fa a la literatura en cap i coll, no hi ha descripcions específiques d’aquestes 

lesions ni del seu patró específic amb LBE.  No obstant hi ha dos casos publicats en 

altres àrees. El primer descriu una criptococcosis endobronquial que es visualitzava 

com una placa sobre elevada amb dilatació irregular dels vasos, l’anatomia patològica 

va confirmar la presència de Cryptococcus neoformans i amb el tractament amb 

fluconazol aquestes lesions van desaparèixer129. L’altre cas publicat és el d’una 

candidiasis esofàgica extensa. Publiquen la utilitat de la LBE no en la candidiasis en sí, 

que la descriuen com plaques blanques que no capten la llum de banda estreta, sinó 

de cara a la seva utilitat en la localització de punts de fibrina en una pacient amb 

sagnat de varius esofàgiques130. 

 

4.4.5 Amiloïdosi 

L’amiloïdosi laríngia és una entitat poc freqüent que consisteix en el dipòsit de 

proteïnes fibril·lars extracel·lularment. A nivell otorrinolaringològic l’afectació laríngia 

aïllada és el més freqüent. A la literatura hi ha nombrosos casos publicats tot com a 

casos clínics aïllats i no consta la descripció del seu patró amb LBE. En la nostra 

experiència, en determinats casos que es presenten com una lesió exofítica aïllada es 

poden generar dubtes. No obstant el patró de LBE sol ser de tipus II (figura 14). 

 

 

Figura 14. Amiloidosis laríngia que afecta terç anterior de banda dreta. 
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4.4.6 Tumors neuroendocrins 

Yamasaki et al.131 van descriure el patró del carcinoma neuroendocrí de colon com 

microvasos irregulars i disruptius i absència de patró vascular en les àrees deprimides. 

El carcinoma neuroendocrí de laringe és excepcional i suposa <1% de les neoplàsies 

laríngies139, fins ara no se n’ha descrit cap patró vascular. Un dels nostres casos es va 

presentar com una massa ulcerada amb marges irregulars, l’altre, com un nòdul llis a 

l’epiglotis i replec aritenoepiglòtic  sense cap patró vascular sospitós en superfície 

(Figura 15). Aquesta gran varietat de presentació fa que no es pugui establir un patró 

vascular característic, conseqüentment, la LBE probablement no té valor en el 

diagnòstic d’aquest tipus de tumors. 

 

Figura 15. Tumor neuroendocrí. Presenta patró vascular normal sota LBE a nivell 

epiglòtic, en canvi a nivell aritenoepiglòtic s’evidencien alguns vasos dilatats. 
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4.4.7 Sarcomes  

Els sarcomes també són un tipus histològic infreqüent i no hi ha publicada cap 

descripció del seu patró en cap i coll. Nonaka et al.133 van publicar el cas d’un sarcoma 

de cèl·lula dendrítica interdigital del duodè. La lesió era elevada i amb LBE 

s’evidenciava la presència de vellositats blanquinoses i inflades sense seguir el patró 

típic de BCPI del carcinoma escatós. Els nostres dos casos de sarcoma de Kaposi 

tenien aspecte de lesió vascular sobreelevada en un cas, i d’augment de volum 

amigdalar amb vascularització sense patró de BCPI en l’altre. 

 

4.4.8 Limfomes 

Pel que fa als processos limfoproliferatius, hi ha nombrosos articles publicats que 

relacionen limfomes gastrointestinals i les seves característiques sota LBE. En dos 

casos de limfomes colorectals van descriure que l’endoscòpia de magnificació amb 

LBE va ser d’utilitat a l’hora de determinar la presència de microvasos enrotllats i 

allargats a la superfície de la lesió, característica que no s’observa mai en àrees 

d’hiperplasia limfoide134. Arrel d’aquest tret diferencial els autors d’aquest articles van 

concloure que la LBE era una eina diagnòstica útil en la diferenciació de la hiperplàsia 

limfoide i el limfoma135.  

Ono et al.136 també van descriure la presència de patró de vascularització anòmal en 

limfomes gàstrics. Van descriure àrees amb microvasos dilatats, destruïts, de forma 

anòmala i de mida anòmala. De totes maneres aquests canvis en la vascularització 

també es troben en carcinomes gàstrics, fent que la diferenciació entre limfoma i 

carcinoma amb LBE sigui difícil45.  

Petersen et al.137 van descriure el cas d’un limfoma de mucosa nasal que passava 

totalment desapercebut amb LB i que en canvi es posava de manifest amb LBE. Pel 

que fa a la nostra experiència, a nivell de cap i coll els limfomes no solen presentar cap 

patró característic i la sospita ve derivada en major part per la història clínica i 

l’exploració amb LB. En les figures 16 i 17 es poden veure dos casos de limfomes. 
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Figura 16. Limfoma del mantell a aritenoides dret 

 

 

Figura 17. Augment de volum amigdalar bilateral en pacient amb leucèmia limfàtica 

crònica. 

 

4.4.9 Carcinoma escatós submucós 

Tal i com es comentarà posteriorment una de les limitacions de la LBE és l’exploració 

de tumoracions submucoses ja que la llum no penetra en profunditat i per tant no es 

pot valorar el patró de vascularització de la lesió. A la figura 18 es pot observar un 

CECC creixent a nivell submucós i per tant, sense cap patró característic amb LBE. La 

difícil avaluació d’aquests tumors fa que hi hagi major risc de falsos negatius. 
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Figura 18. CECC afectant la paret posterior de l’orofaringe. No alteracions en el patró 

vascular sota LBE. 

 

4.5 Consistència 

A l’hora d’estimar la consistència d’un test diagnòstic, és important determinar la 

fiabilitat del test mitjançant l’estudi de la concordança test-retest intraobservador i 

també la concordança entre diferents observadors112. Des d’aquest punt de vista, els 

resultats obtinguts demostren que, tot i haver de fer front a la presència de secrecions, 

la nàusea i la manca de col·laboració per part d’alguns pacients, la LBE millora la 

fiabilitat inter i intraobservador de la LB durant l’exploració de lesions de la VAS 

mitjançant un endoscopi flexible a la consulta. Fins ara únicament Zwakenberg et al.118 

havien abordat de manera específica aquesta concordança tot i que ells ho van 

analitzar en el més còmode dels escenaris, és a dir, a quiròfan, sota anestèsia general 

i amb endoscopis rígids, permetent així, estudiar les lesions amb proximitat. Una altra 

diferència en el disseny de l’estudi és que van classificar les lesions en dos grups 

(benigne/maligne) enlloc de tres (benigne/dubtós/maligne). Els autors també van 

incloure un grup d’avaluadors experts i un de novells. Ells van incloure 4 cirurgians 

amb més de 10 anys d’experiència en laringologia o en oncologia de cap i coll, 4 

residents de otorrinolaringologia i, 4 metges involucrats en la recerca en el camp de la 

otorrinolaringologia però sense experiència clínica. Nosaltres vam seleccionar un grup 
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de 3 otorrinolaringòlegs experimentats i 3 estudiants de medicina sense experiència en 

l’avaluació de lesions de cap i coll ni en LBE. Tot i les diferències metodològiques, els 

resultats d’ambdós estudis són concordants. 

La concordança de la LBE ha estat estudiada en altres àrees d’aplicació de la tècnica. 

Yoo et al.115 va estimar la fiabilitat de la LBE en neoplàsies gàstriques. Alvarez et al.116 

ho va fer en esòfag de Barret, i Lee et al.117 en la gradació mitjançant LBE de 

l’esofagitis. 

És important tenir en compte que durant l’anàlisi de la concordança en cap moment 

hem analitzat el resultat histopatològic de les lesions ni tampoc el grau d’encert, o 

precisió, dels participants.  

 

4.5.1 Concordança intraobservador 

La concordança intraobservador va millorar amb l’addició de la LBE en tres dels 

participants, mentre que en els altres tres es va mantenir amb valors de κ similars a la 

LB (professional 2 i 3, i estudiant 2). Zwakenberg et al.118 van reportar millors resultats 

amb l’ús de LBE en tots els participants. Lee et al.117 van observar que la LBE 

millorava la concordança de 3 dels 7 endoscopistes experimentats que van participar, 

en els altres 4 els resultats eren similars als obtinguts amb LB. 

Yoo et al.115 van analitzar la concordança intraobservador en l’estudi de neoplàsies 

gàstriques, el valor κ global era de 0,69 però hi havia una gran variabilitat de valors 

entre els observadors que es movien entre 0,51 i 0,90. En el nostre estudi el valor κ 

global va ser de 0,61, és a dir, una concordança substancial. Entre professionals el 

valor κ era 0,66 i entre estudiants era 0,55. Entre professionals vam obtenir una 

concordança intraobservador millor que entre estudiants quan s’utilitzava la LBE. 

 

4.5.2 Concordança interobervador 

Pel que fa a la concordança interobservador, el fet d’afegir LBE a la LB va millorar els 

valors globals d’una concordança moderada a substancial. Analitzant el subgrup de 
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professionals la concordança es mantenia substancial i en estudiants es mantenia 

moderada, no obstant, en ambdues situacions, els valors de κ milloraven amb la LBE. 

Els altres estudis també coincideixen en trobar major concordança entre experts que 

entre novells. Això suggereix que l’experiència és un factor important en la 

concordança. Zwakenberg et al.118 també van trobar un augment de la concordança de 

κ = 0,34 a κ = 0,40 quan s’afegia la LBE. Entre observadors experimentats la 

concordança va passar de justa quan es feia servir LB sola a moderada quan s’afegia 

LBE. No obstant, entre el grup de no experimentats la concordança es va mantenir 

justa tant amb LB com LBE. 

Álvarez et al.116 va objectivar resultats similars amb LB i LBE en l’estudi de l’esòfag de 

Barret amb valors de κ de 0,42 a 0,44. Lee et al.117 va veure que amb LBE s’obtenia 

una clara millora en comparació amb LB, amb valors κ de 0,63 i 0,45 respectivament. 

Els resultats obtinguts en el nostre estudi estan en relació amb els dels estudis previs. 

L’ús de LBE va resultar en una millora de la concordança, passant de un valor κ de 

0,57 (moderat) amb LB a 0,62 (substancial) afegint LBE. 

Per altra banda, Yoo et al.115 va publicar una concordança interobservador moderada 

de 0,42 (0,49 en experts i 0,40 en aprenents). Ells van veure que la concordança 

interobservador disminuïa de forma discreta en el segon test sense tornar a entrenar. 

Per tant, van concloure que la concordança estava directament relacionada amb 

l’entrenament i que la disminució del valor de κ es podria relacionar amb una 

ignorància de la tècnica LBE. És interessant perquè en aquest estudi els resultats no 

són satisfactoris ni en el grup d’experts, ells ho justifiquen dient que les diferències es 

deuen al desconeixement de la LBE. Aquest és un dels motius pels quals es va 

realitzar un entrenament pretest, tant en un inici com a les tres setmanes en el nostre 

estudi. 
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4.6 Probabilitat de desenvolupar CECC segons resultats LBE 

Per tal d’establir l’especificitat de la LBE hauríem de realitzar biòpsies a totes les 

lesions, no obstant, això no és èticament possible ja que hi ha lesions que tenen clar 

aspecte de benignitat. Watanabe et al.72 van ser els primers a establir un protocol per 

calcular l’especificitat de la LBE. Van considerar que aquelles lesions no sospitoses 

que no desenvolupaven un CEEC durant un mínim de 13 mesos de seguiment eren 

lesions verdaderament benignes, encara que no hi hagués confirmació histològica. 

Nosaltres ens vam basar en el mateix concepte tot i que amb petites adaptacions. Vam 

estendre el període de temps de seguiment per poder analitzar el risc de conversió a 

carcinoma en el temps segons el tipus de patró vascular. Així vam poder estimar la 

taxa de supervivència lliure de carcinoma a 4 anys en una cohort de pacients que 

només havien estat seguits de prop sense biòpsia. 

Resultat d’aquest seguiment vam veure que hi havia risc de degeneració maligne al 

llarg del temps, especialment en el subgrup de pacients que presentaven un patró de 

displàsia moderada o severa o en aquells amb lesions ulceratives que havien rebut 

QRT prèvia. Les lesions suggestives de displàsia lleu o negatives presentaven un risc 

de malignització del 11,1% mentre que si el patró vascular era suggestiu de displàsia 

moderada o severa el risc augmentava al 26,5%. Aquestes dades són comparables a 

les establertes clàssicament d’acord al criteri histològic de displàsia lleu i displàsia 

moderada o severa82. Basant-nos en aquest resultats la LBE sembla que seria una 

bona alternativa a la biòpsia per determinar el pronòstic de lesions premalignes 

cròniques sense tractament. 

Un cop analitzats amb detall aquells casos que van acabar malignitzant a carcinoma 

vam veure que hi havia certes ocasions en les que la utilitat de la LBE era menys 

evident. Tractaments previs amb QMT i/o RDT feien que el patró vascular fos de difícil 

interpretació ja que es confonia fàcilment amb inflamació, a més, fins ara no s’han 

descrit patrons de referència per aquests subgrups. En aquells pacient amb lesions 

malignes tractades prèviament que presentaven risc de recurrència local a nivell 
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submucós, la LBE no era d’utilitat ja que només aporta informació de la part superficial 

de la mucosa. Pel que fa a la papil·lomatosis en adults la LBE tampoc seria útil com a 

marcador de degeneració, ja que sovint presenten un patró vascular que pot generar 

molta confusió i la presència d’un patró tipus V no sempre es tradueix a nivell 

histològic. 

En canvi, les variacions en lesions displàsiques superficials es poden monitoritzar 

fàcilment durant l’exploració amb LBE a la consulta. Els canvis en el color, el patró 

vascular i la regularitat de la mucosa permeten, en la majoria de pacients, la realització 

d’un diagnòstic precoç i, conseqüentment, en la majoria de vegades també un 

tractament mínimament invasiu.  

 
 

4.7 Futur com a tècnica de cribratge 

Com s’ha dit a la introducció, a dia d’avui no disposem d’una tècnica de diagnòstic 

precoç estandarditzada pel càncer de cap i coll. El fet de que la LBE tingui un alt valor 

predictiu negatiu, permet afirmar amb seguretat que un pacient amb una exploració 

negativa amb LB i amb LBE té una alta probabilitat de no tenir una neoplàsia de cap i 

coll87. Aquest aspecte és de gran interès ja que pot ser útil a l’hora de fer un 

seguiment, no intervencionista basat en exploracions periòdiques, en pacients amb 

una exploració no sospitosa, però amb factors de risc.  

Pel que fa a les característiques que han de complir els tests diagnòstics de cribratge, 

idealment han de realitzar-se en poblacions o subgrups de població on la malaltia a 

descartar sigui freqüent per tal de treure-li el màxim rendiment. També és important 

conèixer la història natural de la malaltia, que aquesta tingui una fase 

pressimptomàtica i que la intervenció precoç millori el pronòstic. El test ha de ser fàcil i 

mínimament invasiu, amb un alt valor predictiu positiu i sensible per descartar la 

població sana108. La LBE realitzada en un subgrup de població de risc com per 

exemple pacients grans fumadors i/o bevedors i en pacients amb antecedent de 

neoplàsies de VAS compliria les característiques d’un test ideal de cribratge. No 



Discussió	
	

123	
	

obstant, calen estudis que determinin si és cost eficaç la utilització rutinària de la LBE 

en pacients de risc. 

Similar al cribratge, la LBE juga un paper important ens aquells pacients que 

tradicionalment han estat classificats d’afectació nodal amb primari desconegut (Figura 

19). En molts d’aquest pacients la imatge amb LB, la tomografia computeritzada i la 

tomografia per emissió de positrons són negatives. En aquest casos una exploració 

detallada amb LBE pot canviar radicalment el diagnòstic, el tractament i el pronòstic138.  

 

 

Figura 19. Lesió amb patró vascular suggestiu de malignitat en LBE que passa per alt 

amb LB. 

 
 
4.8 Limitacions de la LBE 

Tot i que ha demostrat ser una prova diagnòstica excel·lent, presenta certes 

limitacions. La primera d’elles és la presència de sagnat, ja sigui per traumatisme 

durant la inserció de l’endoscopi o posterior a la biòpsia. En cas de sagnat 

l’hemoglobina extravasada absorbeix tota la llum blava, es tenyeix la mucosa de negre 

fent impossible l’avaluació del patró capil·lar superficial. 

Una limitació important quan efectuem l’exploració amb el pacient despert a la consulta 

és que es requereix apropar l’endoscopi a la mucosa per determinar amb seguretat les 

característiques vasculars de la lesió. Aquesta proximitat pot desencadenar el reflex 
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nauseabund. Similar al que es produeix quan hi ha extravasació d’hemoglobina, en 

pacient desperts a la consulta, la presència de secreció i de saliva pot limitar 

enormement l’exploració, ja que crearà una pel·lícula sobre la mucosa, que impedirà la 

visualització del patró vascular, a la vegada que embrutarà l’endoscopi. 

A banda d’això, com s’ha vist en l’estudi de falsos positius i falsos negatius, hi ha 

escenaris en que la LBE pot no ser útil. En limfomes, tumors submucosos, tumors 

neuroendocrins, la biòpsia és indispensable.  

Finalment, la corba d’aprenentatge suposa una altra limitació a l’hora d’avaluar lesions 

amb LBE. Durant l’aprenentatge de la tècnica augmenten els falsos positius i per tant 

les biòpsies innecessàries. Segons Piazza et al.119 els principals falsos positius que es 

produeixen durant el procés d’aprenentatge es deuen a lesions inflamatòries agudes i 

a canvis secundaris a RDT. Piazza et al. van descriure un 13,7% de falsos positius, 

70% dels quals corresponien als tres primers mesos de la corba d’aprenentatge119. Per 

avaluar el paper de la corba d’aprenentatge vam analitzar els resultats obtinguts en el 

primer període de l’estudi (època en que les classificacions dels patrons vasculars no 

existien o estaven poc esteses) i es van comparar amb els resultats obtinguts dels 

pacients avaluats durant la segona meitat de l’estudi. Vam veure que a major 

experiència de l’observador la precisió diagnòstica augmentava un 7%. L’àrea sota la 

corba del segon grup de pacients estava per sobre el 0,9, representant una precisió 

diagnòstica excel·lent114.També vam veure que a partir de 200 casos avaluats 

s’arribava a un “plateau” i la precisió diagnòstica ja no millorava. Avui dia, és d’esperar 

que els nous especialistes que aprenen la tècnica de LBE tinguin una corba 

d’aprenentatge més curta, ja que molts d’ells aprendran de la mà de personal sènior i, 

per altra banda, la publicació dels patrons vasculars de laringe i de cavitat oral facilita 

la classificació de les lesions. 

La variabilitat inter i intraobservador podria plantejar-se com una limitació de la LBE en 

sí. Aquest és el motiu pel qual vam decidir posar en marxa l’estudi de la concordança 

de la tècnica. Zwakenberg et al.118  van analitzar la variabilitat intra i interobservador 
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fent servir endoscopis rígids amb el pacient a quiròfan. Van veure que afegint la LBE 

millorava la variabilitat intra i interobservador, independentment del grau d’experiència 

de l’observador. Els resultats concorden amb els obtinguts en el nostre estudi. 

 

4.9 Limitacions dels estudis 

Entre les limitacions dels estudis que formen part d’aquesta tesi cal destacar que 

l’exploració amb LBE sempre es realitza després de la LB, per tant en realitat els 

resultats no són de LBE de manera aïllada, són de LB amb LBE. Idealment hagués 

sigut interessant poder randomitzar les exploracions i comparar LB i LBE de manera 

separada, no obstant, a la pràctica clínica se sol començar amb LB i després s’alterna 

amb LBE per examinar de manera exhaustiva les diverses sublocalitzacions. Una altra 

possible limitació és l’anàlisi retrospectiu de les dades, tot i que les imatges es 

recol·lecten prospectivament, en el cas particular de l’estudi de precisió diagnòstica 

podria estar esbiaixat i podria reflectir, en part, l’experiència de l’examinador. 

Una tercera limitació recau en la graduació anatomopatològica de les lesions. Per 

classificar les lesions displàsiques a nivell histològic el nostre centre fa servir la 

classificació de l’Organització Mundial de la Salut de 2005139,140. Un estudi recent 

demostra que, amb aquesta classificació, la discordança interobservador més gran la 

trobem entre lesions amb displàsia moderada i severa141. Aquesta limitació afecta, per 

tant, tots aquelles estudis que incloguin aquest tipus de displàsia. No obstant, en els 

nostres estudis aquesta és una limitació sense massa significació ja que en l’estudi de 

la precisió diagnòstica i en l’estudi dels errors la displàsia moderada i la severa 

s’incloïen en el mateix grup. A més a més, al nostre centre les mostres les avalua un 

patòleg expert en cap i coll. En l’estudi de la reproductibilitat, no es va relacionar el 

patró amb LBE amb la histologia per tant, aquesta no suposaria cap limitació. 

Pel que fa a l’estudi dels errors la principal limitació és que hi ha pocs casos per cada 

subtipus histològic, fent difícil el poder establir una patró vascular per cadascun d’ells. 

En realitat això es deu a la baixa prevalença de lesions no escatoses en cap i coll i a 
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l’alta precisió diagnòstica amb la LBE ja que de les 530 lesions només 29 van resultar 

ser falsos negatius. 

En l’estudi de la variabilitat inter i intraobservador una possible limitació és el fet que 

els observadors decidien el patró vascular en base a una imatge, mentre que en la 

pràctica clínica real els examinadors disposen de imatges en vídeo i dades d’història 

clínica. Una altra possible limitació és el fet d’haver presentat imatges de diferents 

sublocalitzacions sense tenir en compte que la consistència podria veure’s influenciada 

per aquestes sublocalitzacions. Per aquest motiu les imatges provinents de cavitat oral 

i orofaringe van ser excloses de l’anàlisi. 

 

4.10 Punts forts dels estudis 

El gran nombre de lesions avaluades i la distribució en diverses sublocalitzacions, fa 

que l’estudi de precisió diagnòstica sigui un dels estudis publicats a la literatura que 

inclou més lesions. 

A banda d’això, cal destacar que l’avaluació endoscòpica ha estat realitzada per un 

examinador expert i que els anatomopatòlegs desconeixien les troballes de 

l’endoscòpia. 

El fet de que els tres estudis s’hagin realitzat amb pacients sota anestèsia local a la 

consulta també és un punt fort, ja que és on es realitza el seguiment dels pacients i on 

es prenen la majoria de decisions. El percentatge de pacients que no permeten un 

control adequat a la consulta és inferior al 5%. 

En l’article de la precisió diagnòstica s’estudia per primera vegada el risc de 

transformació maligne de lesions sospitoses en funció del patró de vascularització, en 

pacients que segueixen un seguiment endoscòpic sense biòpsia ni cirurgia. Aquest fet 

ha de permetre un consell més acurat al pacients de cara a riscs i beneficis de realitzar 

cirurgies de repetició en laringitis cròniques. 

Un altre dels punts forts és l’observació de que, a diferència d’altres localitzacions, a 

nivell de cap i coll els limfomes no mostren patró vascular identificable per LBE. Per 
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això, davant una història clínica compatible i una lesió amb superfície llisa sense 

úlceres suggestiva de limfoma per LB, cal realitzar una biòpsia. Fins ara, cap article 

havia descrit els patrons de LBE en limfomes. 

Finalment en relació a l’estudi de la reproductibilitat, es tracta del primer estudi 

d’aquestes característiques realitzat a la consulta. 
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Fruit dels tres treballs realitzats se’n deriva que: 

1. L’endoscòpia amb Llum de Banda Estreta és una eina diagnòstica que 

es pot fer servir a la consulta per millorar la precisió en el diagnòstic i 

seguiment de lesions malignes i premalignes de cap i coll. 

2. El patró vascular objectivat durant l’endoscòpia amb Llum de Banda 

Estreta té un valor pronòstic de degeneració a malignitat. 

3. El patró vascular objectivat durant l’endoscòpia amb Llum de Banda 

Estreta permet escollir àrees de major rendiment diagnòstic en una 

biòpsia. 

4. L’endoscòpia amb Llum de Banda Estreta és una tècnica observador 

depenent i els resultats es troben condicionats, en part, per la corba 

d’aprenentatge. 

5. Un anàlisi acurat dels falsos negatius i dels falsos positius evidencia que 

es tracta d’una tècnica molt útil en lesions superficials de mucosa, ja 

siguin lesions displàsiques o carcinoma escatós. 

6. En la exploració de tumoracions de cap i coll amb LBE, els falsos 

negatius venen donats principalment per lesions submucoses i 

histologies diferents al carcinoma escatós. En la exploració de 

tumoracions de cap i coll amb LBE, els falsos positius se solen deure a 

canvis mucosos secundaris a radioteràpia, úlceres i infeccions. 

7. L’exploració de lesions de cap i coll amb Llum de Banda Estreta 

presenta una consistència substancial i millora la concordança inter i 

intraobservador respecte la Llum Blanca aïllada tant en examinadors 

experimentats com en no experimentats. 
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