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RESUM  

 

La incorporació d’una nova teràpia nutricional amb immunonutrients aplicada als 

pacients oncològics quirúrgics, pretén la millora del seu estat nutricional i immunològic, 

sobretot centrant-se en els resultats després de la intervenció quirúrgica. A part, també 

cerca explicar la relació entre el sistema immunitari i la nutrició i  així, establir quin és el 

període òptim d’administració de la immunonutrició. Per la qual cosa, s’ha realitzat una 

recerca bibliogràfica a través dels metacercadors BVS (Biblioteca Virtual de la Salut) i 

EBSCOhost. Com a bases de dades específiques s’han utilitzat Pudmed i Cuiden. 

Finalment Cochrane, ha sigut emprada com  base de dades de revisió. Totes elles han 

sigut seleccionades a partir de l’àrea de coneixement de Ciències de la Salut.  

Com a resultats de la recerca bibliogràfica s’obtenen 24 estudis (assajos clínics 

aleatoritzats i revisions sistemàtiques d’assajos clínics aleatoritzats i meta-anàlisi), els 

quals comparen la utilització de la fórmula de immunonutrició IMPACT vs la dieta 

habitual estàndard en pacients oncològics quirúrgics, sobretot amb neoplàsies 

gastrointestinals, localitzades al cap i al coll, i ginecològiques. Tot i això, encara que 

l’administració de immunonutrició ha demostrat millores en els resultats post-operatoris 

sobretot en pacients amb càncer gastrointestinal, és una matèria emergent que precisa de 

més estudis de qualitat metodològica elevada.  

 

 

Paraules Clau: immunonutrició, oncologia, malnutrició, teràpia nutricional  
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INTRODUCCIÓ 

La desnutrició és un fenomen que pot privar a un individu de la salut i inclús de la vida, 

concretament aquest estudi està centrat en la desnutrició que ocorre en el context clínic, 

associada i secundaria a malalties. 

La desnutrició es relaciona de forma molt especial amb la malaltia, sent en ocasions 

conseqüència d’aquesta, amb l’agreujant de que pot actuar perpetuant l’afecció inicial i 

empitjorar el pronòstic evolutiu del pacient.  

Tot i que no hi ha una definició universalment acceptada de desnutrició, ja que no 

existeixen marcadors nutricionals altament sensibles i específics, nombroses societats 

científiques estan realitzant esforços per aconseguir que es reconegui la desnutrició, es 

diagnostiqui, es tracti i s’implementin mitjans per prevenir-la.  

Al 2011 la ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) defineix la 

desnutrició com: “Estado de falta de asimilación o de ingesta de nutrientes, que conduce 

a la alteración de la composición corporal (disminución de la masa libre de grasa (MLG) 

y la masa celular corporal) que condiciona una disminución de la función física y mental 

y empeora la evolución clínica del paciente” (1). 

 

En quant a la desnutrició relacionada amb la malaltia, te enormes repercussions sobre 

diferents òrgans i sistemes i, en general, empitjora el pronòstic evolutiu del pacient, 

incrementant la morbimortalitat. Hi ha diversos col·lectius de risc, entre ells els pacients 

oncològics (1). 

Concretament, la malnutrició energètica i proteica condueix a efectes adversos al sistema 

immunitari per mitjà de diferents mecanismes (atròfia nòduls limfàtics i dels òrgans 

limfoides (melsa, Plaques de Peyer de l’intestí), disminució cèl·lules immunitàries, 

augment de precursors inflamatoris, supressió de la resposta cel·lular) (2).  

 

A més, la malnutrició en l’àmbit hospitalari té a una prevalença en els pacients oncològics 

d’un 15-40% al diagnòstic i 80-90% quan la malaltia està avançada. En el cas dels 

pacients amb càncer gastrointestinal sotmesos a cirurgia oscil·la entre el 45 -60 % del 

casos. Aquesta, ocasiona augment de la morbiditat post-quirúrgica, empitjorament dels 

resultats post-quirúrgics, un augment de l’estància hospitalària i conseqüentment un 

augment dels costos sanitaris. A més, els pacients malnodrits manifesten una pitjor 

qualitat de vida respecte als ben nodrits (3,4). 
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Aquest situació de malnutrició pot passar desapercebuda molt de pics pels professionals 

sanitaris però s’agreuja degut a l’hospitalització, els tractaments, la cirurgia i per la pròpia 

patologia. És més, la malnutrició suposa una depressió de la resposta immunitària així 

com alteracions en la resposta inflamatòria sistèmica i una evolució tòrpida de la 

cicatrització de les ferides quirúrgiques (5–7). 

 

Cal recordar que la principal funció del sistema immunològic és la defensa contra els 

elements nocius tant externs com interns. Els principals òrgans que hi participen són la 

medul·la òssia (on es dona la hematopoesis de les cèl·lules sanguínies i immunitàries), 

els ganglis limfàtics, la melsa i el teixit limfoide associat a mucoses (MALT).  

Dins aquesta classificació hi trobam el GALT (teixit limfoide associat a l’intestí) que 

suposa el 80% del MALT i és la part més extensa del teixit limfàtic, on hi trobam limfòcits 

T i B. Aquest actua com a barrera física i interactua dinàmicament tant amb el sistema 

immune innat intestinal com adaptatiu (8) 

Totes aquestes estructures  limfoides és on es dona la major concentració d’antígens i 

forma el context d’actuació dels limfòcits B, T i les cèl·lules presentadores d’antígens (8). 

L’acció del sistema immunitari es realitza per mitjà de la Resposta Immunitària Innata 

(RII) i la Resposta Immunitària Adquirida (RIA). La RII composta per les barreres 

fisicoquímiques (mucoses, pell, saliva, àcid clorhídric de l’estómac, microbiota 

intestinal...), una resposta inflamatòria per mitjà de granulòcits, macròfags, l’alliberació 

de citocines inflamatòries (IL-1, IL-6) , l’acció dels interferons (TNFα) i dels limfòcits 

Natural Killer. No és específica ni genera memòria a diferència de la RIA. La RIA pot 

ser passiva o activa (requereix contacte previ amb l’antigen, es dona la formació 

d’anticossos), es dona per mitjà dels limfòcits T, els limfòcits B i les cèl·lules 

presentadores d’antígens (8). 

En quant al procés oncològic i el sistema immunitari; el càncer està caracteritzat per la 

pèrdua de la regulació cel·lular fisiològica i l’acumulació d’un nombre variable 

d’alteracions genètiques, que resulten en l’expressió de neo-antígens els quals, en 

condicions adequades són capturats per cèl·lules dendrítiques que les processen i fan 

funció de cèl·lula presentadora d’antígens. La presentació dels antígens es fa per mitjà 

del MHC (Complex de Major Histocompatibilitat) als limfòcits T CD8+ o CD4+.  

Cada cèl·lula immunitària té una funció específica en aquesta resposta:  

- Els NK: destrucció de cèl·lules tumorals 

- CD4 +: producció de citocines inflamatòries, proliferació d’anticossos.  
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- CD8 + : destrucció de cèl·lules tumorals per mitjà d’efectes citotòxics quan 

infiltren el llit tumoral.  

Després de la seva activació es requereixen de sistemes compensatoris per prevenir la 

sobre-activació del sistema immune (8,9).  

Degut a la complexitat dels processos post-quirúrgics dels pacients oncològics, com 

poden ser la resposta inflamatòria, l’estrès oxidatiu i immune observat, ha conduit als 

investigadors a explorar com alguns nutrients en específic, per damunt de les dosis 

fisiològiques habituals, aportant-les amb la dieta de forma enteral, poden modular la 

resposta immune i metabòlica. D’aquesta manera sorgeix el concepte de la 

immunonutrició (6,9).  

De fet, és a partir dels anys 90 quan hi ha un canvi de paradigma en quant al suport 

nutricional.  L’objectiu principal de la teràpia nutricional, ja no és aportar les calories 

adequades sinó la provisió dels substrats bàsics per la restauració de la resposta 

metabòlica i immunològica òptimes, amb la finalitat de millorar els resultats post-

quirúrgics en els pacients oncològics sotmesos a cirurgia (10–12). 

Llavors, definim la immunonutrició o farmaconutrició com la utilització de fórmules amb 

quantitats superiors a les habituals d’aminoàcids essencials, com la glutamina i l’arginina, 

àcids omega-3 i nucleòtids; desenvolupades per aportar suport al sistema immunitari 

(5,9,10). 

L’estudi d’aquesta relació és relativament nou. La immunonutrició llavors, és la ciència 

que estudia la relació entre la nutrició, el sistema immunitari, la infecció, la inflamació i 

el dany tissular (2). 

 

Així doncs, aquesta revisió bibliogràfica al·ludeix a com l’evidència científica mostra la 

incorporació d’una nova teràpia nutricional amb immunonutrients aplicada als pacients 

oncològics quirúrgics, en la recerca de la millora del seu estat nutricional i immunològic, 

sobretot centrant-se en els resultats després de la intervenció quirúrgica.  

 

La motivació que em va dur a plantejar aquest tema va ser el fet que durant tota la carrera 

se’ns ha inculcat el concepte de visió integral i holística del pacient, llavors totes les 

dimensions que conformen a la persona són de rellevància per al desenvolupament del 

ses binomi salut-malaltia.  

El pacient oncològic es considera un pacient crònic, al igual que pot ser un pacient 

diabètic o cardiòpata; en aquests tipus de pacients està més que estudiat i demostrat quin 
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tipus de dieta i quines recomanacions dietètiques són òptimes per a la seva patologia, tant 

dirigides a la seva prevenció com per evitar la progressió i complicacions. Però,  i què 

passa amb els pacients oncològics? 

Són un col·lectiu complex ja que, a part de conviure amb la seva  patologia, estan 

sotmesos a tractaments molt agressius (cirurgies, quimioteràpia, radioteràpia)  juntament  

amb les comorbiditats que desenvolupen (infeccions oportunistes, anorèxia, caquèxia, 

mucositis, xerostomia...).  

 

Arrel d’aquesta reflexió, sorgeix la idea de que d’alguna manera aquesta situació s’ha de 

poder millorar, ha de ser possible disminuir la incidència d’aquestes complicacions, les 

quals a part de mal estar i pitjor qualitat de vida precisen de dies d’ingrés addicionals.  

La idea que es vol transmetre és que a través de la nutrició amb quantitats determinades 

de certs nutrients, el sistema immunològic i l’estat nutricional del pacient es poden 

beneficiar i evitar  el desenvolupament de les complicacions esmentades anteriorment. 

Encara que és un camp emergent, crec que s’hauria d’explotar perquè, a part de 

interessant, pot resultar molt útil en la prevenció d’aquestes dolències i resultar un avanç 

molt positiu en quant als cuidats d’aquest tipus de pacient.  

 

OBJECTIUS DEL TREBALL 

L’objectiu general d’aquest treball de revisió bibliogràfica consisteix en descriure els 

efectes de la immunonutrició al pacient oncològic adult sotmès a intervenció quirúrgica.  

Per lo que, a nivell específic es proposen els objectius següents:  

 

- Objectiu específic 1: avaluar la indicació pre i post operatòria de la 

immunonutrició en el pacient adult oncològic quirúrgic en quant al 

desenvolupament de complicacions post-operatòries. 

 

- Objectiu específic 2: avaluar la indicació pre i post operatòria de la 

immunonutrició en el pacient adult oncològic quirúrgic en quant a la millora dels 

paràmetres immunològics i nutricionals post-quirúrgics. 
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ESTRATÈGIA DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA  

La revisió de la bibliografia existent s’ha dut a terme a través d’una estratègia de recerca 

establerta de febrer a març del 2018. La seva execució es va realitzar de la següent manera. 

 

En primer lloc, amb el propòsit d’encaminar la investigació es realitza una recerca inversa 

amb la paraula clau immunonutrició al Catàleg Plus de la Biblioteca de la UIB, per tal 

d’identificar a la literatura científica treballs que ajudessin a comprovar quines paraules 

clau utilitzaven més els autors a les seves investigacions i d’aquesta manera acabar de 

clarificar la pregunta de la present revisió bibliogràfica, així com per establir els objectius 

que es plantegen.   

 

D’aquesta manera es procedeix a passar el llenguatge natural a llenguatge documental per 

mitjà del tesaure DeCs. Per lo que s’estableixen els següents descriptors (a excepció de 

la paraula immunonutrició que no te adaptació al llenguatge científic. També es fa 

necessari mantenir oncologia al llenguatge natural, ja que la recerca amb el seu descriptor 

medical oncology no donava un nombre de resultats prou significatius). 

 

DESCRIPTORS 

Arrel 1 Immunonutrició Immunonutrition *llenguatge natural 

Arrel 2 Oncologia Oncology *llenguatge natural 

Secundari 1 Malnutrició Malnutrition  

Secundari 2  Teràpia Nutricional Nutritional Therapy  

 

 

Com a primer nivell de combinació booleana,  s’ha optat per la combinació de les paraules 

clau arrels immunonutrition (immunonutrició) i oncology (oncologia) relacionades per 

mitjà del operador booleà AND.  

Per al segon nivell es va fer servir la combinació anterior més l’aplicació dels dos 

descriptors secundaris malnutrition (malnutrició) OR nutritional therapy (teràpia 

nutricional), ambdues combinacions separades per mitjà de l’operador booleà AND, per 

la qual cosa s’estableix com a segon nivell la següent combinació:  

(immunonutrition AND oncology) AND (malnutrition OR nutritional therapy).  
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En quant a la selecció de les bases de dades, s’ha realitzat basant-se en l’àrea de 

coneixements de Ciències de la Salut ja que les fonts que ens proporcionen són les més 

adients per l’estudi que s’ha dut a terme, assegurant la seva adequació i efectivitat en la 

trobada d’informació relacionada amb el tema estudiat. Per la qual cosa, s’ha triat com a 

metacercadors BVS i EBSCOhost; la recerca s’ha executat a totes les bases subscrites a 

BVS i a Cinhal, Academic Search Ultimate i E-Journals mitjançant EBSCOhost. En 

referència a les bases de dades específiques s’han usat Pudmed i Cuiden.  

Cochrane, ha estat seleccionada com a base de dades de revisions.  

 

Finalment,  com a límits establerts a cada base de dades consultada, s’han utilitzat les 

opcions de documentació publicada als darrers 10 anys (2008-2018) i la literatura escrita 

en anglès, portuguès, espanyol i francès.  

Al següent apartat s’explicarà els resultats obtinguts per mitjà de la recerca bibliogràfica. 

A l’annex 2 trobam resumit tot el procés de l’Estratègia de Recerca Bibliogràfica i els 

seus resultats.  

 

Criteris d’inclusió  

- Immunonutrició aplicada al pacient oncològic adult  sotmès a intervenció 

quirúrgica (independentment de si també reben quimioteràpia o radioteràpia) 

- Majors de 18 anys 

- Ambdós sexes, dones no embarassades 

- Cirurgia programada 

- Cirurgia amb intenció curativa (inclosos aquells amb malaltia metastàtica 

resecable) 

- Pacients amb acceptació del consentiment escrit 

 

Criteris d’exclusió  

- Menors de 18 anys 

- Dones embarassades 

- Pacients no oncològics 

- Pacients no quirúrgics 

- Cirurgia urgent 

- Cirurgia pal·liativa 

- Evidència pre-operatòria de metàstasi no resecable 
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- Pacients amb comorbiditats: insuficiència renal, infecció activa, insuficiència 

cardíaca, prèvia radioteràpia o quimioteràpia, malalties immunològiques (auto-

immunes, SIDA o virus de VIH) 

- Pacients sense consentiment escrit 

 

 

RESULTATS RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

La introducció de  les combinacions booleanes esmentades anteriorment a les bases de 

dades seleccionades, van donar els següents resultats: 

BVS (Biblioteca Virtual de Salut)  

1r Nivell Nº 9 Elecció: 7 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 9 Elecció: 0 2 

EBSCOhost  

1r Nivell Nº 15 Elecció: 5 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 1 Elecció: 0 1 

Pudmed 

1r Nivell 

Nº 

102 
Elecció: 43  ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 83 Elecció: 12 14 (1rN) + 6 (2nN) 

Cuiden  

1r Nivell Nº 0 Elecció: 0 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 0 Elecció: 0  0 

Cochrane  

1r Nivell Nº 12 Elecció: 2 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 2 Elecció: 0  1 

Resultats 

finals 
233 69 

Articles seleccionats per al treball  

24 

 

Donat el nombre de resultats totals (233), es va procedir a la lectura del títol i el resum, 

tant al primer nivell com al segon nivell de les combinacions booleanes. En primer lloc, 

es van recopilar un total de 69 articles (7 de BVS, 5 de EBSCOhost, 55 de Pudmed i 2 de 

Cochrane), els quals complien amb els criteris establerts a l’estratègia de recerca.  

 

Posteriorment a la lectura crítica dels articles, es van descartar aquells que finalment no 

complien amb els objectius establerts per aquest estudi o bé, els que no tenien una 

metodologia quantitativa rigorosa i significativa per a l’estudi.  
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Així doncs, es reuneixen 24 articles utilitzats per aquesta revisió bibliogràfica (2 de BVS, 

1 d’EBSCOhost, 14 de Pudmed 1r Nivell i 6 de Pudmed de 2n Nivell i 1 de Cochrane). 

A l’annex 3, s’adjunta una taula que inclou la informació relativa a cada article (autors, 

procedència, revista de publicació, disseny, objectius, conclusions i font d’obtenció).  

En quant als articles, cal recalcar que la majoria són d’autors americans i europeus, entre 

aquests darrers destaquen Espanya i França. Aquest fet dona a entendre que, tot i ser una 

matèria emergent, aquests països són pioners en aquest camp. 

Respecte al disseny dels articles d’investigació quantitativa emprats, es pot destacar que 

s’han seleccionat principalment assajos clínics aleatoritzats (16 en total) i, de forma 

menys nombrosa, s’han utilitzat revisions sistemàtiques d’assajos clínics aleatoritzats, 

incloent el meta-anàlisis dels resultats, en total 7. Finalment també s’ha emprat un únic 

estudi de cohorts (annex 3).  

  

Per avaluar l’evidència de cada article, cada un d’ells s’ha analitzat utilitzant les plantilles 

de l’eina CASPe de lectura crítica juntament amb l’esquema de gradació proposat per 

l’Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM) de la Generalitat de Catalunya 

(annex 4). 
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DISCUSSIÓ  

Avaluar la indicació pre i post operatòria de la immunonutrició en el pacient adult 

oncològic quirúrgic en quant al desenvolupament de complicacions post-operatòries 

 

En tots els assajos clínics aleatoritzats es comparen dos grups de pacients, al grup 

immunonodrit se’ls hi administra la fórmula de immunonutrició IMPACT juntament amb 

la dieta habitual, en canvi a l’altre col·lectiu es proporciona nutrició enteral estàndard.  

Pel que fa als règims establerts i a la quantitat subministrada divergeix entre estudis, per 

lo tant es planteja quin període és el més òptim per a l’administració; peri – operatori 

(compren pre i post operació), el període pre – operatori o el període post – operatori. 

De la mateixa manera, la quantitat conferida sol ser de 3 envasos de 237 ml cada un durant 

un temps de 7-8 dies abans de la cirurgia i si és administrada post-cirurgia sol ser durant 

8-15 dies després de la intervenció amb la mateixa proporció de producte.  

 

Val la pena dir que la resecció quirúrgica és la primera elecció curativa pels pacients amb 

càncer gastrointestinal, però també augmenta els risc de desenvolupar reaccions post – 

quirúrgiques adverses degut a diversos factors com poden ser l’estat de malnutrició, la 

dieta absoluta, la supressió de la resposta immune deguda a la neoplàsia, l’estrès associat 

a la cirurgia.  

Tots aquests factors condicionen de diferents maneres els resultats post – quirúrgics dels 

pacients oncològics. 
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Mauskop JA et al. a la seva revisió sistemàtica d’assajos clínics aleatoritzats i meta-anàlisi 

dels resultats (13), mostra com en cirurgia gastrointestinal la immunonutrició suposa una 

estratègia de baix risc que disminueix significativament i efectivament el risc de 

desenvolupar complicacions post-quirúrgiques en pacients amb càncer gastrointestinal. 

L'ús peri – operatori (7 dies abans i 7 després de la cirurgia) com a període òptim 

d’administració amb la fórmula de immunonutrició IMPACT suposa un estalvi en quant 

al cost sanitari, a expenses de disminuir les complicacions infeccioses i  l’estància 

hospitalària. 

D’acord amb aquests resultats esmentats anteriorment, Mauskop JA et al. (2012) també 

corrobora que la  disminució dels dies d’hospitalització és encara més pronunciada que 

la menor incidència de complicacions infeccioses, per lo que dona a suposar, que la 

immunonutrició és beneficiosa també en  la prevenció de les  complicacions no 

infeccioses (13).  

 

Aquest convenciment sobre les aportacions de la immunonutrició que demostra aquest 

meta-anàlisi  també el  mostren alguns assajos clínics aleatoritzats.  

Concretament, Marano et al. (6) i Okamoto et al (14)  parlen sobre els pacients sotmesos 

a gastrectomia per càncer gàstric, els quals solen presentar complicacions com fuga 

anastomòtica o evolució tòrpida de la ferida quirúrgica. Aquestes complicacions venen 

determinades per la malnutrició, a través d’una resposta immunitària deficient, una 

reacció exagerada a l’estrès quirúrgic i una disfunció orgànica.  El règim de 

immunonutrició triat pel primer estudi és el post-operatori durant 7 dies, mentre que el 

segon opta pel règim pre – operatori de immunonutrició durant 7 dies; ambdós 

determinen una disminució de la incidència de complicacions infeccioses, de la  fuga 

anastomòtica i dels dies d’hospitalització en comparació al grup que no va rebre 

immunonutrició amb resultats significativament estadístics (p<0’05).  

 

També recolzen la teoria de que la immunonutrició aporta beneficis en els pacients amb 

càncer gastrointestinal els assajos clínics de Manzanares et al, els quals estan enfocats al 

càncer colorectal (3,4). Aquests opten pel règim pre-operatori durant 8 dies. Els resultats 

obtinguts  descriuen que en quant a les complicacions infeccioses (ITU, bacterièmia, 

infecció ferida quirúrgica) és menor al grup immunonodrit, sobretot en els pacients amb 

càncer rectal amb significació estadística (p<0’05).  
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En canvi en les complicacions no infeccioses, com la fuga anastomòtica, no hi ha 

diferència entre els grups estudiats amb resultats estadísticament significatius i en quant  

a l’estància hospitalària els pacients amb complicacions precisen més dies 

d’hospitalització però és similar als que no desenvolupen infeccions per lo que no hi ha 

una reducció significativa de l’estància hospitalària per lo tant tampoc dels cost sanitari 

entre ambdós grups (3,4). 

 

En contrast amb els resultats obtinguts en els estudis anteriorment mencionats que versen 

sobre cirurgia gastrointestinal, sobretot gàstrica i colorectal, Fujitani et al. diu que pel que 

fa a la malnutrició en els pacients amb càncer gastrointestinal, arriba a un 65% dels casos 

i que l’aplicació de IMPACT durant 5 dies pre – operatòriament no suposa una millora 

significativa respecte al grup no immunonodrit en quant al desenvolupament de 

complicacions post- quirúrgiques (11). 

 

També, d’acord amb els estudis de Klek et al. (12) i Gunerhan et al. (10) als resultats 

d’aquestes investigacions no es troben diferències en quant a la incidència de 

complicacions post-quirúrgiques, tant infeccioses com a no infeccioses entre els dos grups 

d’estudi (immunonodrit i no immunonodrit). Tampoc s’arriben a resultats significatius 

respecte a la durada de l’hospitalització. Ambdós estudis opten pel règim pre-operatori 

durant 7 dies.  

Pel que fa als pacients quirúrgics sotmesos a resecció hepàtica, només Ciacio et al. (5) i 

Uno et al.(15) parlen sobre la immunonutrició en càncer hepàtic i divergeixen en alguns 

aspectes dels seus resultats. Ciacio et al. esmenta que l’estudi de la immunonutrició és 

encara molt prematur, però al igual que en els estudis amb pacients oncològics quirúrgics 

amb càncer gastrointestinal, IMPACT és el producte emprat en aquests assajos clínics 

aleatoritzats. En aquest estudi en concret, la provisió de immunonutrició pre-operatòria 

durant 7 dies, mostra una disminució de les complicacions infeccioses post-operatòries i 

una disminució de l’estància hospitalària, sense tenir en compte l’estat nutricional inicial 

del pacient. Tot i això, actualment encara s’estan recol·lectant dades per la qual cosa no 

es disposa dels resultats definitius. Per lo tant, l’ús de la immunonutrició en hepatectomies 

encara no està lo suficientment estudiat per lo que no és possible establir unes 

recomanacions clares. Mentre que Uno et al, diu que al seu estudi sí demostra una 

disminució de la l’estància hospitalària degut a la reducció de la incidència de les 
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complicacions post-quirúrgiques, emprant immunonutrició 5 dies abans de la operació, 

però tot i així, té moltes limitacions i precisa de més estudis de qualitat metodològica.  

 

De manera paral·lela, en els pacients amb càncer pancreàtic l’estudi de Li et al. (7) diu 

que la immunonutrició pre-quirúrgica va ser clínicament significativa (p<0’05) en quant 

a la disminució de la incidència de complicacions infeccioses post – quirúrgiques i en la 

reducció de l’estància hospitalària  en pacients amb càncer pancreàtic no resecable, però 

per introduir la seva aplicació a la pràctica clínica encara es fa necessari més estudis de 

qualitat metodològica per poder establir la seva administració de immunonutrició en 

aquest tipus de pacients.  

 

Contrari a alguns dels assajos clínics esmentats anteriorment, Song et al (16) i Osland et 

al (17) als seus meta-anàlisi determinen que la immunonutrició pre – operatòria no 

mostra millors beneficis que els que pot proporcionar una fórmula de nutrició enteral 

estàndard si no es complementa de immunonutrició post – operatòria també. Llavors, els 

beneficis de la immunonutrició en referència a la  reducció de l’estància hospitalària i 

disminució de les complicacions infeccioses només es corrobora en els pacients amb 

càncer gastrointestinal sotmesos a cirurgia quant l’administració de la immunonutrició es 

peri – operatòria o bé, post – operatòria. 

Ambdós, comparen els diferents règims de immunonutrició en relació a la nutrició enteral 

estàndard i estableixen les següents consideracions:  

1.La immunonutrició peri – operatòria (abans i després de la cirurgia) és la més 

efectiva en quant a la reducció de les complicacions post – quirúrgiques 

infeccioses  

2.La immunonutrició post – operatòria mostra una millora en quant a la 

incidència de complicacions post-quirúrgiques no infeccioses.  

3. La immunonutrició peri – operatòria és la més adequada en quant a la 

disminució que comporta en els dies d’hospitalització post – quirúrgica.  

 

Similar a l’esmentat abans, Falwee et al (18) i Vidal-Casariego et al (19) estudien un altre 

col·lectiu en el qual predomina la malnutrició (30-90%); els pacients amb carcinoma 

escamós de cap i coll. La malnutrició que pateixen va  relacionada amb la obstrucció 

mecànica o la caquèxia induïda pel propi tumor. Aquest fet provoca una pitjor evolució 
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en l’estat del pacient; augment de la incidència de complicacions post-quirúrgiques i un 

augment en l’estància hospitalària.  

La immunonutrició d’elecció és IMPACT, s’administra de forma pre – operatòria i post 

– operatòria de forma oral o enteral. Malgrat tot, els efectes de la immunonutrició també 

evolucionen de forma contradictòria en aquest dos estudis. Falwee et al determinen que 

no es visualitzen diferències significativament estadístiques entre els pacients 

immunonodrits i els no immunonodrits, en quant a disminució d’infecció de la ferida 

quirúrgica, ni disminució de l’estància hospitalària, en canvi a l’altre investigació de 

Vidal-Casariego et al l’administració de immunonutrició, sobretot post – operatòria, 

mostra una reducció significativament estadística de la incidència de les fístules post – 

operatòries i disminueix els dies d’estància hospitalària en pacients amb càncer de cap i 

coll sotmesos a cirurgia.  

 

Finalment, l’estudi de cohorts de Chapman et al (20) sobre la immunonutrició en pacients 

onco-ginecològics sotmesos a laparotomia, tractats amb IMPACT post-operatòriament  

durant 7 dies, mostren una millora en la incidència de la infecció de la ferida quirúrgica 

respecte als no immunonodrits, tot i que cal recalcar que la qualitat de la metodologia 

d’investigació no és del tot adequada.   

 

 

 Avaluar la indicació pre i post operatòria de la immunonutrició en el pacient adult 

oncològic quirúrgic en quant a la millora dels paràmetres immunològics i 

nutricionals post-quirúrgics.  

 

Els mecanismes a través dels quals es produeixen els beneficis de la immunonutrició, 

encara no estan del tot dilucidats; la resposta immune bàsica per lluitar contra les cèl·lules 

tumorals es du a terme per mitjà de les cèl·lules del sistema immunitari. Llavors, els 

esforços dels estudis de la immunonutrició van encaminats a determinar els canvis en les 

cèl·lules immunitàries i en els paràmetres nutricionals, especialment després de l’estrès 

traumàtic ocasionat per la cirurgia. 

De fet, en tots els assajos clínics utilitzats per avaluar l’efecte de la immunonutrició des 

del punt de vista immunològic agafen com a marcadors els nivells de cèl·lules 
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immunitàries (limfòcits, leucòcits) i com a marcadors de l’estat nutricional solen emprar 

l’albúmina, la prealbúmina i la transferrina. Com a marcador inflamatori més utilitzat 

estableixen els nivells de PCR (Proteïna C Reactiva). 

 

Un exemple clar d’aquesta situació és el que explica Mocellin et al (21) al seu meta-

anàlisi on els pacients amb càncer gastrointestinal, tractats amb la fórmula de 

immunonutrició mostra com els àcids grassos omega-3 faciliten un increment dels nivells 

d’albúmina i pre-albúmina respecte als individus no suplementat amb àcids grassos 

omega – 3. De la mateixa manera, mostren una millora en els precursors inflamatoris (IL-

6 o el TNFα). En concret, en el càncer rectal aquesta disminució dels precursors 

inflamatoris és molt notable en la IL-6 i a la PCR, també trobam els nivells més alts 

d’albúmina i pre-albúmina.  

Això pot donar lloc a confusió ja que els àcids grassos omega – 3 s’administren de forma 

combinada amb arginina, glutamina i nucleòtids i l’ús d’antibiòtic profilàctic també pot 

influir en aquests resultats. A més, els assajos clínics emprats al meta-anàlisi difereixen 

entre els règims d’administració de immunonutrició.  

 

De la mateixa manera Marano et al. (6) troba que els pacients tractats amb 

immunonutrició al seu estudi tenen un temps de SRIS (Síndrome de Resposta 

Inflamatòria Sistèmica) menor respecte al grup no immunonodrit  amb resultats 

significativament estadístics (p<0’05) utilitzant la immunonutrició de forma post-

quirúrgica.  

En canvi, en quant als paràmetres nutricionals i els immunològics no va haver diferències 

significatives entre ambdós grups.  

  

Als estudis duts a terme per Manzanares et al (3,4) i Gunerhan et al (10), en quant als 

paràmetres nutricionals si es troba diferència significativament estadística (p<0’05); 

l’albúmina i la transferrina són majors al grup immunonodrits després del 5è dia de la 

operació respecte als no immunonodrits. Ambdós opten pel règim de immunonutrició 

pre-operatòria. 

De fet, les proteïnes actuen com a variable independent en relació a l’aparició de 

complicacions infeccioses post-quirúrgiques. Els pacients no immunonodrits  amb nivells 

baixos al 5è dia post-operatori presenten un risc superior de presentar complicacions. A 

més, el percentatge de desnutrició proteica i calòrica és major al grup no immunonodrit 
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segons Gunerhan et al. En canvi ,en els paràmetres immunològics no hi ha diferència 

significativament estadística entre els dos grups a cap dels dos estudis.  

Seguint en la línia dels diferents càncers gastrointestinals; d’acord amb Okamoto et al 

(14) es visualitza una  disminució de la SRIS corroborat en la disminució dels marcadors 

inflamatoris (Il-6, TNFα, PCR)  en el pacient immunonodrit però no es troben diferències 

en quant als paràmetres immunològics ni nutricionals. Tampoc s’arriben a resultats 

significatius (p<0’05) respecte a la durada de l’hospitalització. A l’estudi de Sultan et al 

(22) també es troba un augment de les concentracions plasmàtiques dels àcids grassos 

omega-3 però al igual que Okamoto et al, tampoc hi ha variacions significativament 

estadístiques (p<0’05) en quant als paràmetres immunològics entre els dos grups d’estudi. 

El primer utilitza la immunonutrició de forma pre-operatòria, mentre que el segons peri-

operatòria.  

 

Altres assajos clínics com el de Talvas et al (23), Li et al (7) i Uno (15) que tracten sobre 

pacients amb diferents processos oncològics (cap i coll, pàncrees i fetge) també 

corroboren que la immunonutrició de forma pre-operatòria durant 5 dies abans de la 

cirurgia millora els paràmetres inflamatoris i nutricionals en els pacients immunonodrits 

respecte al que van prendre dieta enteral estàndard, amb resultats significativament 

estadístics (p<0’05). Tot i aquestes troballes, denoten la necessitat de realitzar més estudis 

de qualitat metodològica per poder introduir la seva administració de immunonutrició en 

aquest tipus de pacients.  

 

 

 

CONCLUSIÓ 

La dificultat d’implantar la immunonutrició a la pràctica clínica recau en que els resultats 

trobats fins a les hores no són concloents i  són una font de controvèrsia. Es fan necessaris 

estudis de metodologia rigorosa per superar aquestes dificultats. Les mostres de pacients 

han de ser més nombroses, amb grups homogenis per a que els resultats puguin ser 

extrapolables a la realitat dels pacients oncològics ja que el nombre de casos és insuficient 

per treure conclusions robustes.  

 

Aquesta incertesa en quant a l’ús rutinari de la immunonutrició pot atribuir-se a 

l’heterogeneïtat dels estudis individuals respecte a les definicions de malnutrició i la seva 
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incidència real en els grups d’estudi (ja que l’aproximació a l’estat basal del pacient es fa 

per mitjà de diferents mètodes en els estudis publicats), així com altres comorbiditats, 

temps d’administració de immunonutrició, composició heterogènia de les fórmules de 

immunonutrició amb integració de diferents immunonutrients. 

A més, els assajos clínics aleatoritzats fins a dia d’avui no compten amb mostres 

poblacionals suficientment grans; de la mateixa manera tampoc existeixen assajos clínics 

aleatoritzats que comparin diferents fórmules de immunonutrició.   

 

En quant a la suplementació nutricional; com es pot veure fins aleshores s’han provat 

fórmules de immunonutrició que combinen varis nutrients, la qual cosa dificulta el 

coneixement real del mecanisme d’actuació de cada un dels components de les fórmules 

de immunonutrició. En addició, el concepte d’obtenir un sol immunonutrient vàlid per a 

tots els pacients és irreal; en primer lloc per la variabilitat dels processos oncològics i 

degut a  que la immunonutrició ha sigut concebuda com una teràpia nutricional basada en 

les propietats farmacològiques i les interaccions biològiques d’aquests immunonutrients 

seleccionats (9). Encara que seria interessant  trobar un immunonutrient o una combinació 

específica per tal de dilucidar realment la funció / eficàcia de cada nutrient que inclouen 

les fórmules compostes de immunonutrició (18,19).  

 

Les millores que s’han pogut apreciar, en general han sigut quan la immunonutrició ha 

sigut proveïda en el període peri o post – operatori. Cal fer una esment específic que 

sobretot s’han analitzat  pacients sotmesos a cirurgia per càncer gastrointestinal, o sigui 

que l’evidència més forta sobre els efectes de la immunonutrició s’ha estudiat sobre 

aquesta població. Tot i això l’heterogeneïtat que es visualitza, fa evident que el període 

d’administració és crucial i necessari per guiar la pràctica clínica. Per lo tant, es precisa 

instaurar un règim òptim per la consecució dels objectius terapèutics marcats. 

A part, un incís destacable és que els presents estudis es limiten a comparar un període 

d’administració concret enfront a una nutrició enteral estàndard; per la qual cosa s’incita 

a la reflexió de la necessitat de realitzar estudis que comparin entre sí els diferents règims 

d’administració de la suplementació amb immunonutrients.   

 

En conseqüència, els fets exposats indiquen que no està clar del tot quins és el règim més 

idoni, ja que no hi ha resultats prou significatius per establir un període òptim 

d’administració de suplementació. Tot i així, es recomana preferiblement el règim peri – 
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operatori com a suport nutricional d’elecció pels pacients sotmesos a cirurgia per càncer 

gastrointestinal (16).  

 

Per altra banda, tant la ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) 

com la ASPEN (American Society of Parenteral and Enteral Nutrition), assenyala els 

beneficis de la immunonutrició en els pacients amb càncer gastrointestinal sotmesos a 

cirurgia abdominal. Segons aquestes entitats, la immunonutrició hauria d’administrar-se 

a tots els pacients sotmesos a cirurgia gastrointestinal amb risc potencial de complicacions 

infeccioses, independentment del estat nutricional basal (9). 

Tot i així, en moltes dels estudis es proposa l’administració de immunonutrició en tots 

aquells pacients sotmesos a cirurgia per càncer gastrointestinal independentment del seu 

estat nutricional, però altres especulen que l’ús de la immunonutrició en pacients normo-

nodrits, en context de càncer gastrointestinal, no es recomanable ja que no aporta 

beneficis.  

Seguint en la mateixa línia, el protocol ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)  ha 

mostrat una reducció de la resposta a  l’estrès peri-operatori en pacients sotmesos a 

cirurgia abdominal, entre ells en els pacients amb càncer. L’evidència mostra com 

l’adherència al programa ERAS pot minimitzar la morbiditat i al mateix temps, suposa 

una mesura de cost – efectivitat en quant a la disminució dels dies d’estància hospitalària, 

sobretot en els pacients sotmesos a cirurgia colorectal(13,24,25). La incorporació de la 

immunonutrició a aquest programa persegueix millorar aquests resultats, modulant la 

resposta immunitària i la resposta a l’estrès quirúrgic al llarg del període de tractament.  

  

Com s’ha comentat anteriorment, la immunonutrició encara és un matèria innovadora. 

Tot i que  s’han pogut mostrar beneficis en els pacients amb alguns tipus de càncer 

gastrointestinal, es precisa d’assajos clínics aleatoritzats de metodologia rigorosa que 

analitzin altres grups de pacients oncològics que es puguin beneficiar d’aquest règim 

terapèutic i que estudiïn el millor període per administrar  la immunonutrició, que mesuri 

els resultats a llarg terme i la relació cost – efectivitat de la intervenció (12,18,19,26) 

 

Respecte al tipus de fórmula, la majoria d’autors que han pogut mostrar que la nutrició 

immunomoduladora era beneficiosa, han utilitzat IMPACT; el qual difereix 

significativament respecte altres fórmules de immunonutrició com RECONVAN O 

STRESSON. Tot i això, no hi ha dades farmacològiques que afavoreixi cap dels 
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ingredients que contenen ni la dosi, però alguns estudis mostren com les immunodietes 

amb major contingut d’arginina era més beneficiós que altres (12).  

En quant als costos, la immunonutrició és més cara que la dieta habitual hospitalària però 

els resultats que proporciona (disminució complicacions post-quirúrgiques, disminució 

estància hospitalària) suposa un estalvi substancial del cost sanitari i suposa una millor 

relació cost-eficàcia de la immunonutrició en comparació amb la dieta habitual (13).  

 

Per altra banda, tot i aquestes conclusions  denoten un cert grau d’incertesa en quant a la 

immunonutrició i els seus beneficis; la Nestle Health Science, entitat propietària i 

distribuïdora de la fórmula IMPACT diu la següent afirmació, que realment no acaba de 

concordar amb els resultats obtinguts i a la informació que proporcionen els diferents 

estudis emprats en aquesta revisió bibliogràfica:  

“Impact® es una gama de soluciones nutricionales clínicamente probada destinada al 

tratamiento dietético de los pacientes de cirugía. Su objetivo es mejorar los resultados 

clínicos y reducir las complicaciones postoperatorias y la duración de la estancia 

hospitalaria. La gama Impact® contiene ácidos grasos ω3, arginina y nucleótidos, y es 

adecuada para utilizarse como única fuente de nutrición. El uso preoperatorio de 

fórmulas nutricionales enriquecidas en arginina, ácidos grasos ω3, nucleótidos y 

antioxidantes está avalado por las sociedades europeas de nutrición enteral y parenteral 

(ESPEN y ASPEN) con un grado de recomendación A e independientemente de su estado 

nutricional en: pacientes sometidos a cirugía mayor por cáncer de cabeza y cuello, 

pacientes sometidos a cirugía mayor por cáncer gastrointestinal i pacientes 

politraumatizados”. 

 

Per concloure basant-me en els articles obtinguts la idea en la que es basa la 

immunonutrició és brillant però és notori que encara requereix de més estudis per poder 

establir-la com a teràpia de nutricional d’elecció.  

Anant més enllà i reflexionant, tal vega resulti un poc idealista o fins i tot utòpic però 

seria ideal poder trobar una fórmula comú o individualitzada per a cada tipus de procés 

oncològic per poder atenuar o inclús suprimir aquesta problemàtica ocasionada pels 

tractaments tant agressius als que es troben sotmesos els pacients oncològics, ja sigui per 

cirurgia, quimioteràpia,  radioteràpia, o provocada per la mateixa patologia.  

Cal fer l’esforç de pensar que és una mesura que valdria molt la pena, ja que són un 

col·lectiu de pacients els quals passen per un procés de malaltia dolorós i llarg, i a 
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vegades, amb resultats negatius i inesperats tot i la utilització de tots els recursos dels que 

disposam.  

En la meva opinió, la idea de la immunonutrició no ha de tenir només la intenció 

d’alleugerir la dolència física ocasionada per la patologia sinó que amb l’obtenció 

d’aquesta finalitat es pugui donar una millor qualitat de vida per al pacient oncològic 

solucionant o evitant aquestes complicacions de les que s’ha estat parlant.  
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ANNEXES  

 

ANNEX 1  

8.1. Abstract  

The incorporation of a new nutritional therapy with immunonutrients applied to oncology 

surgical patients, aims to improve their nutritional and immunological status, especially 

focusing on the results after surgical intervention. In addition, it also seeks to explain the 

relationship between the immune system and nutrition and thus, to establish what is the 

optimal administration period of immunonutrition. For this reason, a bibliographic 

research has been carried out through the BVS metasearch engine (Virtual Health 

Library) and EBSCOhost. As specific databases Pudmed and Cuiden have been used. 

Finally, Cochrane has been used as a review database. All of them have been selected 

from the area of knowledge of Health Sciences. 

As a result of the bibliographic research, 24 studies (randomized clinical trials and 

systematic reviews of randomized clinical trials and meta-analysis) are computed, which 

compares the use of the IMPACT immunonutrition formula versus the usual standard diet 

in surgical cancer patients , especially with gastrointestinal neoplasms, located in the head 

and neck, and gynaecological. However, although immunonutrition management has 

shown improvements in postoperative results, especially in patients with gastrointestinal 

cancer, it is an emerging matter that requires more studies of high methodological quality. 

 

Key words: immunonutrition, oncology, malnutrition, nutritional therapy  
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ANNEX 2  

 

8.2. Fase execució de la recerca bibliogràfica 
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METACERCADOR BVS (Biblioteca Virtual de Salut)  

Límits introduïts  2008-2018, anglès, espanyol, francès, portuguès, text complet, totes les bases de 

dades suscrites (Ibecs, Lilacs, Medline) 

Combinacions 
1r Nivell Nº 9 Elecció: 7 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 9 Elecció: 0 2 

METACERCADOR EBSCOhost  

Límits introduïts  2008-2018, anglès, espanyol, francès, portuguès, text complet, (Cinhal, Academic 

Search Ultimate, E-Journal) 

Combinacions 
1r Nivell Nº 15 Elecció: 5 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 1 Elecció: 0 1 

B. ESPECÍFICA Pudmed 

Límits introduïts  2008-2018, anglès, espanyol, francès, portuguès, text complet 

Combinacions 
1r Nivell Nº 102 Elecció: 43  ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 83 Eleccío: 12 14 (1rN) + 6 (2nN) 

B. ESPECÍFICA Cuiden  

Límits introduïts  2008-2018, anglès, espanyol, francès, portuguès, text complet 

Combinacions 
1r Nivell Nº 0 Elecció: 0 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 0 Eleccío: 0  0 

B. DE REVISIONS Cochrane  

Límits introduïts  2008-2018, anglès, espanyol, francès, portuguès, text complet 

Combinacions 
1r Nivell Nº 12 Elecció: 2 ARTICLES FINALS 

2n Nivell   Nº 2 Eleccío: 0  1 
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ANNEX 3  

 

8.3. Fase de lectura crítica: CASPe i AATM 

Al ser una temàtica quantitativa i analítica, la tipologia més adient de l’estudi són els 

assajos clínics aleatoritzats i les revisions sistemàtiques amb meta-anàlisi dels resultats. 

Per tal de corroborar l’adequació dels documents trobats durant la fase de recerca 

bibliogràfica es fan servir aquestes dues eines de lectura crítica, les quals es centren 

principalment en la forma, estructura i metodologia dels estudis compilats (mesura de la 

mostra, tipus de procés d’aleatorització, criteris d’inclusió i exclusió, heterogeneïtat...) 

 

 

 

Enllaços directes a les fitxes de revisió de CASPe emprades:  

http://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos   

http://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos
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ANNEX 4  

8.4. Taula resum articles seleccionats 

 

 

TÍTOL 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTEN

CIÓ 

Immunonutrition: 

methodology and 

applications 

Zapatera B, 

Prados A, 

Gómez-

Martínez S, 

Marcos A. 

 

Espanya 

2015 

 

Nutrición 

Hospitalaria  

 

 

Article de 

revisió 

Descriure la 

metodologia i les 

aplicacions de la 

immunonutrició en 

diferents línies 

d’investigació  

La immunonutrició es un camp 

emergent el qual es centra en 4 línies 

d’investigació: avaluació estat 

nutricional per mitjà de biomarcadors, 

determinació del risc potencial de 

desnutrició, evolució de pacients amb 

diferents malalties que prenen 

immunonutrició, efecte sobre sistema 

immunològic. 

 

 

Pudmed 

1r Nivell 

Estudio prospectivo y 

aleatorizado sobre 

inmunonutrición oral 

pre-operatoria en 

pacientes intervenidos 

por cáncer colorectal: 

estancia hospitalaria y 

costes  

Manzanares 

Campillo M 

del C, Martín 

Fernández J, 

Amo Salas 

M, Casanova 

Rituerto D 

Espanya 

2016 

Cirugía y 

cirujanos 

Assaig  

Clínic 

Prospec. 

Aleatoritzat 

Valorar eficàcia de la 

utilització 

preoperatòria de 

suplements orals amb 

immunonutrients en 

front a la preparació 

pre-quirúrgica habitual 

en cirurgia colorectal 

oncològica 

programada. 

-Pacients no immunonodrits van sofrir 

complicacions infeccioses amb més 

freqüència que els immunonodrits. 

-L’estància hospitalària i el cost associat 

va ser lleument superior al grup no 

suplementat, duplicant-se quan es van 

observar complicacions infeccioses  

 

 

 

Pudmed 

1r Nivell  
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TÍTOL 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTEN

CIÓ 

Reducción de la 

morbilidad 

postoperatoria en el 

cáncer colorectal 

programado: 

inmunonutrición oral 

preoperatoria 

Manzanares 

M del C, 

Martín J, 

Amo-Salas 

M, Casanova 

D 

Espanya 

2017 

Revista Chilena 

de Cirugía 

Assaig 

Clínic 

Prospectiu  

Aleatoritzat 

 

 

Valorar l’eficàcia de 

l’administració 

preoperatòria de 

immunonutrició oral 

en pacients amb càncer 

colorectal resecable, 

en termes de 

disminució 

d’incidència de 

complicacions post 

quirúrgiques   

-Els pacients sotmesos a cirurgia 

programada per càncer colorectal no 

immunonodrits, respecte al grup si 

suplementat amb immunonutrients, 

presenten amb més freqüència 

complicacions infeccioses post-

quirúrgiques, sobretot els pacients amb 

càncer rectal. Aquests són els que més 

es beneficiarien de la immunonutrició  

 

 

Pudmed  

2n Nivell 

The role of 

immunonutritional 

support in cancer 

treatment: Current 

evidence  

Prieto I, 

Montemuiño 

S, Luna J, de 

Torres MV, 

Amaya E. 

Espanya  

2017 

Clinical 

Nutrition 

Revisió 

sistemàtica 

d’assajos 

clínics 

aleatoritzat

s  

Analitzar la darrera 

evidència sobre el 

benefici de la 

immunonutrició en 

pacients que cursen 

amb processos pro-

inflamatoris. Estudiant 

diferents aspectes 

(sistema immunitari i 

càncer, càncer i 

cirurgia...) 

-Confirma que les fórmules de 

immunonutrients poden modular la 

resposta inflamatòria i la resposta 

immune en els pacients amb càncer. 

-La immunonutrició és un camp 

emergent en oncologia i es fa necessària 

la realització de més estudis sobre el 

tema  

 

 

 

BVS 
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TÍTOL 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTENCIÓ 

Post-operative 

enteral 

immunonutrition for 

gynaecologic 

oncology patients 

undergoing 

laparotomy decrease 

wound complications 

Chapman JS, Roddy E, 

Westhoff G, Simons E, 

Brooks R, Ueda S, et 

al. 

EUA 

2015 

Gynaecolo

gic 

Oncology  

Estudi 

retrospectiu 

de cohorts  

Determinar si la 

immunonutrició 

peri-operatòria 

disminueix les 

complicacions 

de la ferida 

quirúrgica en 

pacients onco-

ginecològics 

sotmesos a 

laparotomia 

-La immunonutrició post-operatòria 

està associada a menys 

complicacions de la ferida 

quirúrgica en pacients amb càncer 

ginecològic sotmesos a 

laparotomia.  

-Redueix la incidència de CDC 

SSIs classe 2 i 3 d’infeccions de la 

ferida quirúrgica  

 

 

 

BVS 

Immunonutrition for 

patients undergoing 

elective surgery for 

gastrointestinal 

cancer: impact on 

hospital costs 

Mauskopf JA, Candrilli 

SD, Chevrou-Séverac 

H, Ochoa JB 

EUA 

2012 

World 

Journal of 

Surgical 

Oncology  

Revisió de 

metanàlisi 

d’assajos 

clínics 

aleatoritzat

s  

Determinar 

l’impacte dels 

costs 

hospitalaris de 

les fórmules de 

immunonutrició 

utilitzades en 

pacients 

sotmesos a 

cirurgia 

programada per 

càncer 

gastrointestinal  

-L’ús de les fórmules de 

immunonutrició juntament amb 

altres estratègies usades en els 

hospitals pel control post-quirúrgic 

de les complicacions infeccioses, 

milloren els resultats post-

quirúrgics dels pacients i resulten 

en un estalvi dels costs hospitalaris  

 

 

 

Cochrane 
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TÍTOL 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTE

NCIÓ 

Clinical and 

Immunological Impact 

of Early Post-operative 

Enteral 

Immunonutrition 

After Total 

Gastrectomy in 

Gastric Cancer 

Patients: A Prospective 

Randomized Study 

Marano L, 

Porfidia R, 

Pezzella M, 

Grassia M, 

Petrillo M, 

Esposito G, 

et al. 

Itàlia 

2013 

Annals of 

Surgical 

Oncology 

Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat 

Prospectiu 

Avaluar l’impacte de 

l’administració enteral de 

immunonutrients en el 

període post-operatori 

precoç a un grup 

homogeni amb càncer 

gàstric sotmès a 

gastrectomia total 

-L’administració enteral de 

immunonutrients en el període 

post-operatori precoç millora 

significativament els resultats 

clínics i immunològics en els 

pacients sotmesos a gastrectomia 

total per càncer gàstric. 

-Disminució de la incidència de 

fuga anastomòtica i de les 

complicacions infeccioses post-

quirúrgiques per mitjà de la millora 

de la resposta immunològica 

 

 

 

Ebscohost  

A meta-analysis of n-3 

polyunsaturated fatty 

acids effects on 

circulating acute-phase 

protein and cytokines 

in gastric cancer  

Mocellin 

MC, 

Fernandes R, 

Chagas TR, 

Trindade 

EBSM 

Brasil  

2017 

Clinical 

Nutrition 

Revisió 

Sistemàtica 

d’assajos 

clínics 

aleatoritzat

s + Meta-

anàlisi 

El meta-anàlisi agrupa 

ACA’s que avaluen els 

efectes dels àcids grassos 

poliinsaturats omega 3 

(d’oli de peix aïllat o bé 

afegits a fórmules de 

immunonutrició) sobre els 

marcadors inflamatoris en 

pacients amb càncer 

gàstric.  

-L’estudi demostra que la 

suplementació amb àcids grassos 

omega 3 poliinsaturats té efectes 

favorables en els marcadors 

inflamatoris en pacients amb càncer 

gàstric sotmesos a cirurgia  

 

 

Pudmed  

1r Nivell  
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TÍTOL 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTENC

IÓ 

Attenuation of systemic 

inflammatory response 

and infectious 

complications after 

gastrectomy with 

preoperative oral 

arginine and omega-3 

fatty acids supplemented 

immunonutrition 

Okamoto 

Y, Okano 

K, Izuishi 

K, Usuki 

H, 

Wakabayas

hi H, 

Suzuki Y 

Japó 

2009 

World Journal 

of Surgery 

Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat  

Avaluar l’efecte pre-

quirúrgic de la 

immunonutrició oral en la 

resposta cel·lular del 

Sistema Immunitari, la 

duració de la SRIS i 

detallar les complicacions 

post-quirúrgiques en 

pacients amb càncer 

gàstric 

-La immunonutrició oral pre-

operatòria enriquida amb 

arginina i àcids grassos omega 3 

milloren l’estat immunitari dels 

pacients amb càncer gàstric, 

reduint la duració de la SRIS i 

disminuint la incidència de les 

complicacions infeccioses post-

quirúrgiques.  

 

 

 

Pudmed 

1r Nivell  

Immunonutrition 

support for patients 

undergoing surgery for 

gastrointestinal 

malignancy: 

preoperative, 

postoperative or 

perioperative? A 

Bayesian Network Meta-

Analysis of Randomized 

Controlled Trials 

Song G-M, 

Tian X, 

Zhang L, 

Ou Y-X, Yi 

L-J, Shuai 

T, et al. 

Xina  

2015 

Medicine Revisió 

Sistemàtica 

d’assajos 

clínics 

aleatoritzat

s + Meta-

anàlisi 

Avaluar els efectes de 

diferents règims de suport 

nutricional amb diferents 

fórmules de 

immunonutrició en 

pacients sotmesos a 

cirurgia de resecció per 

càncer gastrointestinal 

-El suport nutricional amb 

immunonutrició és una 

alternativa prometedora per la 

gestió operatòria en comparació 

amb la nutrició enteral estàndard 

-El règim peri-operatori és 

l’opció òptima per manejar 

l’estat clínic dels pacients 

sotmesos a cirurgia per càncer 

gastrointestinal, ja que 

disminueix la incidència de 

complicacions i l’estància 

hospitalària.  

 

 

 

 

Pudmed 

1r Nivell 
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TÍTOL 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTENC

IÓ 

Effect of preoperative 

immunonutrition and 

other nutrition models 

on cellular immune 

parameters 

Gunerhan 

Y, Koksal 

N, Sahin 

UY, Uzun 

MA, 

Ekşioglu-

Demiralp 

EUA 

2009 

World Journal of 

Gastroenterology  

Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat  

Avaluar els efectes de la 

immunonutrició pre-

quirúrgica i altres 

models nutricionals en 

els paràmetres cel·lulars 

immunitaris de pacients 

amb càncer 

gastrointestinal abans de 

la cirurgia i els seus 

efectes post-quirúrgics.  

-La immunonutrició pre-

quirúrgica augmenta 

significativament els nivells de 

pre-albúmina, però no mostra 

diferències significativament 

estadístiques en quant als nivells 

de limfòcits i tampoc en la 

incidència de complicacions 

post-quirúrgiques i amb 

l’estància hospitalària.  

 

 

Pudmed 

1r Nivell 

Prospective randomized 

trial of preoperative 

enteral 

immunonutrition 

followed by elective total 

gastrectomy for gastric 

cancer  

Fujitani K, 

Tsujinaka 

T, Fujita J, 

Miyashiro 

I, Imamura 

H, Kimura 

Y, et al. 

Japó  

2012 

British Journal of 

Surgery 

Assaig 

clínic 

aleatoritzat 

Avaluar els efectes de la 

immunonutrició pre-

quirúrgica enteral en 

pacients amb 

adenocarcinoma gàstric, 

normo-nodrits sotmesos 

a gastrectomia total, en 

quant a la incidència de 

complicacions post-

quirúrgiques i 

marcadors inflamatoris  

-La immunonutrició 

administrada durant 5 dies pre-

cirurgia no va demostrar cap 

tipus d’avantatge en quant a 

resultats post-quirúrgics i 

tampoc va demostrar millora en 

el SRIS.  

 

 

Pudmed 

2r Nivell 

 

  



35 

 

 

TÍTOL 

 

AUTORS 
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PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTENC

IÓ 

Reduced infections with 

perioperative 

immunonutrition in 

head and neck cancer: 

Exploratory results of a 

multicentre, prospective, 

randomized, double 

blind study 

Falewee 

MN, Schilf 

A, Bouf E, 

Cartier C, 

Bachmann 

P, Pressoir 

M, et al 

França 

2014 

Clinical 

Nutrition 

Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat 

Prospectiu  

Multi-

cèntric 

Doble- ceg 

Investigar si la 

immunonutrició pre-

operatòria o peri-

operatòria pot reduir les 

complicacions infeccioses 

post-quirúrgiques, entre 

elles les infeccions de la 

ferida quirúrgica  

-A diferència dels processos 

oncològics digestius, no s’ha 

pogut demostrar la eficàcia de la 

immunonutrició quan es dona 

peri-operatòria en termes de 

reducció de la incidència de les 

complicacions infeccioses post-

quirúrgiques.  

 

 

Pudmed 

2r Nivell 

Efficacy of arginine-

enriched enteral 

formulas in the 

reduction of surgical 

complications in head 

and neck cancer: A 

systematic review and 

meta-analysis 

Vidal-

Casariego 

A, Calleja-

Fernández 

A, Villar-

Taibo R, 

Kyriakos 

G, 

Ballesteros-

Pomar MD 

Espanya 

2014 

Clinical 

Nutrition 

Revisió 

Sistemàtica 

d’Assajos 

Clínics 

Aleatoritzat

s 

+ Meta-

anàlisi 

 

Avaluació de les fórmules 

de nutrició enteral 

enriquides amb arginina 

en quant a la reducció de 

les complicacions post-

operatòries i de l’estància 

hospitalària en pacients 

amb càncer de cap i coll 

sotmesos a cirurgia. 

-El meta-anàlisi mostra els 

efectes beneficiosos de la 

immunonutrició post-quirúrgica 

en els pacients amb càncer de 

cap i coll 

-No mostra beneficis en quant a 

la immunonutrició peri-

operatòria 

- Es precisen més estudis que 

comparin els règims de 

immunonutrició   

 

 

 

Pudmed  

1r Nivell  

  



36 

 

 

 

TÍTOL 

 

 

AUTORS 

PAIS/ANY 

PUBLICACIÓ 

 

REVISTA 

 

DISSENY 

 

OBJECTIUS 

 

CONCLUSIONS 

FONT 

D’OBTE

NCIÓ 

Effect of timing of 

pharmaconutrition 

(immunonutrition) 

administration on 

outcomes of elective 

surgery for 

gastrointestinal 

malignancies: A 

systematic review and 

meta-analysis 

Osland E, 

Hossain 

MB, Khan 

S, Memon 

MA. 

Austràlia 

2014 

 

Journal of 

parenteral and 

enteral nutrition  

(ASPEN) 

Revisió 

Sistemàtica 

d’Assajos 

Clínics 

Aleatoritzat

s 

+ Meta-

anàlisi 

 

Actualitzar els meta-

anàlisi previs i dilucidar 

els potencials beneficis 

de l’administració de la 

immunonutrició sobretot 

aquells enriquits amb 

arginina en pacients 

quirúrgics, especialment 

centrant-se en el temps i 

el període 

d’administració de la 

farmaconutrició  

-Contrari a altres estudis, la 

immunonutrició pre-operatòria no 

aporta beneficis comparant-la amb 

fórmules estàndard de nutrició 

enteral.  

-Els beneficis únicament s’observen 

quan l’administració ha sigut peri o 

post- operatòria 

-Es necessiten estudis de major 

qualitat metodològica per clarificar 

aquesta qüestió  
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Interest of 

preoperative 

immunonutrition in 

liver resection for 

cancer: study protocol 

of the PROPILS trial, 

multicentre 

randomized controlled 

phase IV trial 

Ciacio O, 

Voron T, 

Pittau G, 

Lewin M, 

Vibert E, 

Adam R, et 

al. 

França 

2014 

Bio Med Central  Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat 

Prospectiu 

Multicent. 

Doble-ceg 

Fase IV  

Avaluar si la 

immunonutrició pre-

operatòria pot reduir la 

morbiditat post-

quirúrgica en la resecció 

de fetge en pacients amb 

càncer de fetge no 

cirròtics 

-L’ús de la immunonutrició en 

hepatectomies encara no està 

suficientment estudiat, per lo que 

encara no es disposen de 

recomanacions disponibles 
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Efficacy of 

preoperative 

immunonutrition in 

locally advanced 

pancreatic cancer 

undergoing 

irreversible 

electroporation (IRE) 

Ii RCGM, 

Agle S, 

Schlegel M, 

Hayat T, 

Scoggins CR, 

Mcmasters 

KM, et al. 

EUA 

2017 

EJSO 

The Journal 

of Cancer 

Surgery  

Assaig Clínic 

Aleatoritzat 

Determinar si la 

immunonutrició pre-

operatòria disminueix 

l’estància hospitalària 

post-quirúrgica, les 

complicacions 

infeccioses i la 

morbiditat en pacients 

sotmesos a cirurgia IRE 

per càncer pancreàtic 

localitzat avançat.  

-La immunonutrició pre-

quirúrgica va ser efectiva en 

aquest subgrup de pacients 

oncològics. 

-L’accessibilitat i l’acceptable 

relació cost-efectivitat fan 

raonable establir aquest 

tractament en pacients malnodrits 

o amb perill de malnutrició. 
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Randomized Clinical 

Trial of omega – 3 

acid-supplemented 

enteral nutrition vs 

standard enteral 

nutrition in patients 

undergoing 

oesophagogastric 

cancer surgery  

Sultan J, 

Griffin SM, Di 

Franco F, 

Kirby JA, 

Shenton BK, 

Seal CJ, et al 

Regne Unit  

2012 

British 

Journal of 

Surgery  

Assaig Clínic 

Aleatoritzat 

Prospectiu 

Doble Ceg 

Avaluar l’efecte de la 

immunonutrició enteral 

peri-operatòria amb 

àcids omega 3 en quant 

als resultats post-

quirúrgics i la resposta 

immune després de 

cirurgia esofago-gàstrica 

en un grup homogeni de 

pacients amb càncer 

esofago-gàstric 

-Tot i l’augment significatiu de 

les concentracions plasmàtiques 

d’àcids grassos omega-3, la 

immunonutrició amb àcids 

grassos omega-3 no suposen una 

major expressió del complex 

HLA-DR en els leucòcits ni una 

millora en els resultats post-

operatoris en la cirurgia esofago-

gàstrica.  
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Perioperative 

immunonutrition in 

normo-nourished 

patients undergoing 

laparoscopic colorectal 

resection  

Moya P, 

Miranda E, 

Soriano-

Irigaray L, 

Arroyo A, 

Aguilar M 

del M, 

Bellón M, 

et al. 

Espanya 

2016 

Surgical 

Endoscopy  

Assaig Clínic 

Aleatoritzat 

Prospectiu 

Determinar si la 

implementació conjunta 

de la immunonutrició i un 

abordatge laparoscòpic 

millora la morbiditat, la 

mortalitat i si disminueix 

els dies d’estància 

hospitalària en 

comparació amb els 

consells dietètics 

estàndard.  

-L’ús de la laparoscòpia i la 

suplementació amb la 

immunonutrició, redueix les 

infeccions de la ferida 

quirúrgica en pacients sotmesos 

a cirurgia per càncer colorectal.  
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Immunonutrition 

stimulates immune 

functions and 

antioxidant defense 

capacites of leukocytes 

in radiochemotherapy- 

treated head and neck 

and esophageal cancer 

patients: A double-blind 

randomized clinical trial 

Talvas J, 

Garrait G, 

Goncalves-

Mendes N, 

Rouanet J, 

Vergnaud-

Gauduchon 

J, 

Kwiatkows

ki F, et al 

França 

2015 

Clinical  

Nutrition  

Assaig Clínic 

Aleatoritzat 

Doble-ceg 

Avaluar si la 

immunonutrició enriquida 

amb arginina, àcids 

grassos omega-3 i 

nucleòtids podria afectar a 

la resposta de les cèl·lules 

immunitàries en pacients 

amb càncer de cap, coll i 

esòfag sotmesos a radio-

quimio-teràpia (RCT). 

-La immunonutrició pot millorar 

la resposta cel·lular immunitària 

a través de la modulació dels 

seus fenotips i funcions.  

-Pot facilitar l’adaptació de 

l’organisme a la resposta 

inflamatòria sistèmica i a 

l’estrès oxidatiu induït per la 

RCT.  
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Perioperative 

standard oral 

nutrition 

supplements vs 

immunonutrition in 

patients undergoing 

colorectal resection in 

an Enhanced 

Recovery (ERAS) 

Protocol 

Moya P, 

Soriano-

Irigaray L, 

Ramirez 

JM, Garcea 

A, Blasco 

O, Blanco 

FJ, et al. 

Espanya 

2016 

Medicine Assaig Clínic 

Aleatoritzat 

(Estudi 

SONVI) 

Multicèntr. 

Comparar la 

immunonutrició vs la 

nutrició altament 

calòrica estàndard en 

pacients sotmesos a 

cirurgia programada 

per resecció en 

pacients amb càncer 

colorectal, inclosos 

dins el programa 

ERAS 

-La implementació del programa 

ERAS juntament amb la 

immunonutrició redueix les 

complicacions post-quirúrgiques 

en pacients sotmesos a resecció 

colorectal. 

-Són necessaris més estudis per 

entendre com la immunonutrició 

millora el pronòstic dels 

pacients amb càncer colorectal, i 

per comprendre els mecanismes 

de la immunonutrició 

involucrats en la reducció de les 

complicacions post-

quirúrgiques.  
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1r Nivell  

Effectiveness of 

immunonutrition on 

inflammatory 

markers in patients 

with cancer: 

randomized clinical 

trial  

Pérez Cruz 

E, Reyes 

Marín A, 

Asbun 

Bojalil J, 

Arteaga 

Morfin JI 

Mèxic 

2015 

Nutrición 

Hospitalaria 

Assaig Clínic 

Aleatoritzat 

Avaluar els efectes de 

la nutrició enteral 

complementada amb 

dues fórmules en els 

marcadors inflamatoris 

en pacients oncològics 

sotmesos a 

quimioteràpia 

-La immunonutrició durant la 

quimioteràpia inhibeix el 

deterior nutricional però no 

disminueix el nivell dels 

marcadors inflamatoris  
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Immunonutrition 

suppresses acute 

inflammatory 

responses through 

modulation of 

resolving E1 in 

patients undergoing 

major hepatobiliary 

resection 

Uno H, 

Furukawa K, 

Suzuki D, 

Shimizu H, 

Ohtsuka M, 

Kato A, et al. 

Japó 

2016 

Nutrition Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat  

Investigar no 

només l’efecte de la 

immunonutrició en 

les complicacions 

post-quirúrgiques 

sinó també la 

participació de 

l’EPA en quant als 

efectes 

antiinflamatoris en 

pacients sotmesos a 

resecció 

hepatobiliar 

-La immunonutrició pre-

operatòria redueix els 

paràmetres inflamatoris i 

protegeix contra l’agreujament 

de les complicacions post-

quirúrgiques en pacients 

sotmesos a resecció hepatobiliar.  
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Perioperative nutrition 

in malnourished 

surgical cancer 

patients- A 

prospective, 

randomized, controlled 

clinical trial 

Klek S, 

Sierzega M, 

Szybinski P, 

Szczepanek 

K, Scislo L, 

Walewska E, 

et al. 

Polònia 

2011 

Clinical 

Nutrition 

Assaig 

Clínic 

Aleatoritzat 

Prospectiu 

Avaluar el valor 

clínic de la ruta i el 

tipus de suport 

immunonutricional 

en pacients amb 

càncer, malnodrits i 

sotmesos a cirurgia 

-La immunonutrició post-

operatòria genera resultats 

similars independentment de la 

ruta d’administració i de la 

fórmula utilitzada 

-La immunonutrició pre-

operatòria va ser la més 

emprada.  
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