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1. INTRODUCCIÓ 

 

La motivació principal d’aquesta recerca va ser el diagnòstic fa uns 4 anys d'un tipus de càncer molt 

poc freqüent entre la població, el Paraganglioma / Feocromocitoma tipus 4, que afecta la meva 

família, per part de mare. 

En el moment que es va detectar aquest càncer en la família, aquí a Espanya, no hi havia gaires 

especialistes en el tema, fins i tot hi havia metges que no sabien de l'existència d'aquest càncer. 

Tot va començar amb la mort d’una familiar de només 36 anys d'edat l'any 2004 a causa del càncer, 

deixant quatre nens orfes. Va ser un cop molt dur per la família. La seva germana que és oncòloga, 

no entenia aquesta mort prematura i va posar-se a investigar més a fons sobre el tema. Va adonar-se 

que existien altres casos de càncer en la família. Aquesta mort era deguda a un càncer renal de 

cèl·lules clares, el pare havia estat diagnosticat de paraganglioma cervical i el tiet patern va ser 

diagnosticat de paraganglioma cervical bilateral i feocromocitoma extragangliomar
1
. Tots tenien 

relació, cosa que  va fer sospitar a la doctora, que aquests càncers podien ser heretats. 

Amb la realització d'aquest treball, m'agradaria investigar de quin tipus de càncer es tracta, com 

afecta les persones que el presenten i saber si jo estic o podria estar afectada per la malaltia. 

 

A més a més, he decidit realitzar aquest treball, perquè m'interessa molt la branca de la genètica dins 

del camp de la biologia, i l'estudi d'aquest càncer és una oportunitat per treballar en aquest àmbit. 

 

El present treball està estructurat en 2 parts: 

● Una primera part teòrica necessària per conèixer el Paraganglioma / Feocromocitoma. Aquest 

apartat està dividit en: la definició d'aquesta malaltia, els seus símptomes, el diagnòstic, el 

tractament i els tipus de gens que la causen. 

● Una segona part pràctica necessària per confirmar o no, la nostra hipòtesi: Tenint en compte 

el fenotip d'una família afectada pel Paraganglioma / Feocromocitoma, creiem que l'herència 

del gen que causa la malaltia segueix un patró d'herència mendeliana del tipus recessiu. 

Podrem donar resposta a la hipòtesi realitzant un arbre genealògic per estudiar l'herència del 

Paraganglioma / Feocromocitoma tipus 4. Aquest apartat també constarà l'estudi genètic que 

determinarà si jo estic o puc estar afectada per la malaltia. D'altra banda, també hi haurà una 

entrevista amb un afectat, per poder verificar que la informació de la part teòrica es correspon 

amb la realitat. I una altra entrevista que es realitzarà a dues germanes que han viscut en el 

mateix àmbit familiar per saber quin o quins són els factors que porten al fet que una d'elles 

s'hagi fet l'estudi genètic i l'altre no. 

 

 

 

1 
Extragangliomar: Àrea o òrgan que està fora dels ganglis limfàtics.  
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2. PREGUNTES INICIALS 

● En què consisteixen aquests càncers? 

● A què és degut el desenvolupament d'aquesta malaltia? 

● Quins símptomes presenta un afectat? 

● Com es realitza el seu diagnòstic? 

● Hi ha tractament? En què consisteix? 

● Quin o quins gens
1
 tenen relació amb la malaltia? 

● Quin tipus d'herència segueix el Paraganglioma / Feocromocitoma? 

● Puc estar afectada pel Paraganglioma /Feocromocitoma? Com ho puc saber? 

HIPÒTESIS 

● Tenint en compte el fenotip d'una família afectada pel Paraganglioma / Feocromocitoma, 

creiem que l'herència del gen que causa la malaltia segueix un patró d'herència mendeliana 

del tipus recessiu. 

OBJECTIUS TEÒRICS 

● Conèixer el càncer com a malaltia 

● Estudiar i obtenir coneixements sobre el Paraganglioma / Feocromocitoma: 

● Definició 

● Símptomes 

● Diagnòstic 

● Tractament 

● Grau d'afectació 

● Gen implicat 

● Situació i funció del gen 

● Què comporta una mutació
2
 d'aquest gen 

OBJECTIUS PRÀCTICS 

● Realitzar un arbre genealògic 

● Estudiar l'herència que presenten aquests tipus de càncers 

● Saber si jo estic afectada o podria estar afectada pel Paraganglioma / Feocromocitoma 

● Observar un cas d'un malalt per comprovar que la teoria es correspon a la realitat 

● Entrevista a dues germanes possibles afectades, per saber quin és el motiu que porta a 

algunes persones a realitzar-se un estudi genètic i d'altres prefereixen no realitzar-se'l  

1
Gen: Fragment d' ADN que conté la informació genètica per a un caràcter determinat. 

2 
Mutació: Canvi aleatori que té lloc en l' ADN d'un organisme. 
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PART TEÒRICA 
● Definició 
● Símptomes 

● Diagnòstic 
● Tractament 
● Investigació 

● Grau d'afectació 
● Gen implicat 
● Situació i funció del gen 
● Què comporta una mutació d'aquest gen 
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3. QUÈ ÉS EL CÀNCER? 

 

El càncer és una malaltia en la qual un grup de cèl·lules es multipliquen descontroladament, 

provocant un excés d’aquest tipus de cèl·lules (que dependrà del tipus de càncer) i deriva a una 

invasió / destrucció de certs teixits. Si no es controla a temps, pot produir metàstasi, és a dir, que les 

cèl·lules cancerígenes es distribueixin a través de la limfa i la sang i alterin tot el cos. 

Els càncers es divideixen en: tumors benignes que s’autoeliminen i no produeixen cap dany,  ja que 

no alteren el cos ni metastatitzen. I els malignes que per contrari sí que produeixen danys, poden 

metastitzar i arribar a produir la mort de l’individu. 

Els càncers poden desenvolupar-se a causa de factors ambientals com genètics. Encara que només 

d'un 5 - 10% dels casos se'ls considera hereditaris, es pensa que fins a un 35% dels càncers poden 

estar influenciats per la presència d'alteracions genètiques. Els càncers estudiats a continuació 

formen part d'aquest 35% influenciats per presència d'alteracions genètiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

Cèl·lula 

normal 

Desenvolupament 

normal de la cèl·lula 

Cèl·lula mutada, 

formació de càncer 

La cèl·lula cancerígena es 

reprodueix i forma un tumor 

El tumor es divideix i 

s'escampa per la resta del 

cos (metàstasi) 

Fig. 1 Formació i desenvolupament del càncer 
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4. FEOCROMOCITOMA (PCC) / (FEO) 

 

El Feocromocitoma (del greec phaios "fosc", chroma "color", kytos "cèl·lula", -oma "tumor"). Rep 

aquest nom pel canvi de color del teixit cancerigen quan es sotmet a sals de cromat, llavors el teixit 

canvia a un color més fosc, a causa de l'oxidació de les catecolamines (hormones produïdes en excés 

per aquest càncer). 

És un tumor poc freqüent, que s’origina en el centre de les glàndules suprarenals (dues glàndules 

petites que trobem a sobre dels ronyons a la part posterior i superior de l'abdomen). Cada una 

d'aquestes glàndules, està dividida en dues parts. La capa més externa anomenada escorça 

suprarenal i la medul·la suprarenal (al centre de la glàndula suprarenal). El Feocromocitoma comença 

formant-se al centre de la glàndula suprarenal, més concretament a la medul·la suprarenal que és 

l'encarregada de produir catecolamines.  

Normalment aquest tumor afecta una de les glàndules suprarenals, però també pot afectar a les dues 

al mateix temps i pot arribar a metastitzar en més llocs del cos. També pot ser que a vegades hi hagi 

més d'un tumor en una mateixa glàndula suprarenal. 

El 80% de les persones que pateixen feocromocitoma tenen un tumor en només una glàndula 

suprarenal, 10% tenen tumors en ambdues glàndules, i 10% tenen un tumor fora de les glàndules 

suprarenals.  

Aquestes glàndules són les encarregades de produir les hormones anomenades catecolamines 

(noradrenalina i adrenalina), que són molt importants, ja que s'encarreguen de controlar la freqüència 

cardíaca, la pressió arterial, el sucre en sang i la forma com el cos reacciona davant la tensió i 

l'estrès. El que fa el Feocromocitoma, és alliberar una quantitat excessiva d'adrenalina i noradrenalina 

a la sang que causa alguns signes o símptomes de malaltia que esmentarem a continuació en 

l'apartat de símptomes.  

Depenent del tipus de Feocromocitoma davant del qual ens trobem, secretarà un tipus o un altre de 

catecolamines. La meitat de Feocromocitomes aproximadament, secreten adrenalina i noradrenalina. 

Per contrari, l'altra meitat només secreten noradrenalina. 

Aproximadament un 70% d'aquest tipus de tumors són benignes (no cancerosos) i un 30% són 

malignes (cancerosos que poden produir metàstasis). Els llocs més habituals on s'acostuma a produir 

aquesta metàstasi són els pulmons, el fetge, els ossos i als nòduls limfàtics.  

Amb els estudis realitzats durant l'última dècada sobre diferents gens, s'ha descobert que al voltant 

d'un 30% dels feocromocitomes són causats per mutacions heretades d'algun dels progenitors i que 

es transmeten  a la descendència (amb un 50% de possibilitats d'haver heretat aquest gen a cada fill). 

No tots els descendents que han heretat la mutació presentaran aquesta malaltia al llarg de la seva 

vida. 

Gran part dels feocromocitomes són benignes, és a dir, no cancerosos, i els afectats, poden ser 

tractats amb èxit mitjançant cirurgia amb un 90% dels casos. 
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Funcions 

Escorça suprarenal  Mantenir l'equilibri entre sal i aigua del cos 

 Ajuden a mantenir la pressió arterial 

 Ajuden a controlar l'ús que fa el cos de les proteïnes, 

grasses i carbohidrats 

 Fan que el cos tingui característiques masculines o 

femenines depenent del sexe 

Medul·la suprarenal  Rep ordres del sistema nerviós 

 Transmet impulsos nerviosos al segregar adrenalina i 

noradrenalina (hormones encarregades d'algunes de les 

reaccions que es produeixen en casos de pànic o fúria. 

Són vitals, perquè si una persona es troba un d'aquests 

dos estadis d'emergència, l'adrenalina i la noradrenalina, 

preparen l'organisme per combatre o fugir del perill, 

alliberant tota l'energia possible (produint una acceleració 

del ritme cardíac i de la respiració)). 

 

 

Fig. 2 Anatomia de la glàndula suprarenal 
Fig. 3 Glàndules suprarenals. Glàndula suprarenal a la dreta 

encerclada amb blau. Glàndula suprarenal afectada pel tumor 

(Feocromocitoma) encerclada amb verd. 

Fig. 4 Imatge de l'esquerra, Feocromocitoma vist des de l'exterior. Imatge de la dreta, Feocromocitoma vist des de 

l'interior. 
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PARAGANGLIOMA (PGL) 

 

El Paraganglioma, és un tipus de Feocromocitoma. Els Paragangliomes representen un 15-20% dels 

Feocromocitomes. A diferència d'aquest, el Paraganglioma s'origina fora de les glàndules 

suprarenals, en el teixit nerviós, de les glàndules suprarenals, és a dir, poden originar-se als teixits 

neuroendocrins distribuïts simètricament al llarg de l'eix paravertebral de la base del crani fins a la 

pelvis. 

Aquesta classe de tumors són molt menys comuns que els Feocromocitomes. Igual que aquest, el 

Paraganglioma es caracteritza per la presència de quantitats en excés d'hormones anomenades 

catecolamines. 

A diferència dels Feocromocitomes, els Paragangliomes, hi ha que només secreten noradrenalina, 

altres que només secreten adrenalina, alguns que secreten les dues hormones, és a dir, adrenalina i 

noradrenalina i d'altres més concretament els Paragangliomes de cap i coll, no secreten cap tipus de 

catecolamina. Cal dir que quan aquests tumors secreten qualsevol de les catecolamines esmentades 

anteriorment, sempre ho fan descontroladament, és a dir, sempre s'alliberen en molt altes quantitats, 

per això és perjudicial. Acostuma a ser un tumor benigne, però pot malignitzar, és a dir, esdevenir 

cancerós. 

 

 

 

Els paragangliomes més comuns s'acostumen a situar en el cap i coll, el pit, l'abdomen o la pelvis. 

Aquest tipus de tumor es divideix en dos subgrups: els paragangliomes simpàtics i parasimpàtics. Els 

Paragangliomes pertanyen a un grup o a l'altre depenent en quin tipus de teixit es formin, al simpàtic 

(important per a les respostes ràpides del cos, com la reacció davant d'una caiguda,...) o al 

parasimpàtic (important per la digestió, salivació,...). 

Aquests dos sistemes s'encarreguen de controlar les accions involuntàries que realitza el nostre cos. 

A continuació es mostra les accions que realitza cada sistema: 

 

Fig.5 Dibuix on es pot observar un paraganglioma de 

cap i coll (forma més habitual d'aquest càncer).  
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Observem que l'encarregat de la secreció de les catecolamines: d'adrenalina i norepinefrina és el 

sistema simpàtic. En el cas de Paraganglioma parasimpàtic els tumors es solen desenvolupar a la 

base del crani, al coll i en el tronc superior, aproximadament un 95% d'aquests tumors no secreten 

res, ni fan metàstasi. Els símptomes d'aquest tumor no són conseqüència de les catecolamines 

(hormones de l'estrès), sinó que es deuen a la massa tumoral per si sola. 

Per contra els Paragangliomes simpàtics s'acostumen a desenvolupar en el pit, l'abdomen, la pelvis i 

la meitat del tronc inferior. En el cas dels simpàtics, sí que és típic que es segreguin hormones (com 

en el cas del Feocromocitoma). Atès que el sistema simpàtic és l'encarregat de la secreció de 

l'adrenalina i la norepinefrina com podem observar en la imatge anterior (fig.6). Els símptomes són 

molt similars als del Feocromocitoma, és per això, que els trobem agrupats en l'apartat següent. Els 

Paragangliomes simpàtics tenen més possibilitats en esdevenir cancerosos, que els Paragangliomes 

Parasimpàtics o els Feocromocitomes. Les persones afectades per aquesta malaltia acostumen a 

tenir més d’un Paraganglioma i tenen un risc més alt de patir altres càncers com el de ronyó i el de 

tiroides. 

 

Fig.7 Aquesta és una imatge presa en una intervenció quirúrgica, on 

es pot veure el Paraganglioma situat sota la artèria aorta. 

Fig.6 Accions que  realitzen els sistemes parasimpàtic i simpàtic. 
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4.1 SÍMPTOMES 

 

Els símptomes són els mateixos els de Feocromocitoma i els del Paraganglioma. Només es 

presenten símptomes quan s'alliberen en accés les hormones adrenalina i noradrenalina. 

També hi ha casos en els quals els símptomes no es presenten, aquests tumors s'acostumen a trobar 

quan es realitza alguna prova o procediment per alguna altra raó, o bé, en una massa en el coll. Els 

tumors que no presenten símptomes és perquè no alliberen adrenalina o noradrenalina de més, que 

és el que els provoca, és a dir, que una persona no tingui símptomes, no vol dir que no estigui 

afectada. 

El símptoma més comú és la hipertensió, però n’hi ha d’altres (quadre). Tots aquests símptomes, no 

han de ser permanents, és a dir, poden ser diaris, setmanals o fins i tot mensuals. Aquests atacs 

poden derivar d’efectes secundaris derivats de canvis de postura, ansietat, trauma, dolor, ús d’altres 

medicaments, procediments mèdics (intubació, anestèsia, endoscòpia, cateterisme) o d'altres 

tractaments com ara la quimioteràpia. 

Els símptomes següents es poden presentar davant de situacions com: moments d'activitat física molt 

enèrgica, lesions físiques o molta tensió emocional, durant el part o sota els afectes de l’anestèsia, 

quan s'està realitzant una extirpació d'un tumor mitjançant la cirurgia, o quan es consumeixen 

aliments amb un alt contingut de Tiramina (Formatge, Xocolata, vi vermell). 

 

 

Molts cops, el diagnòstic d'aquests tipus de càncer no es realitza correctament, ja que es poden 

derivar molts símptomes diferents i comuns entre la societat, com per exemple el nerviosisme i 

Símptomes % dels pacients Símptomes % dels pacients 

Hipertensió 

Sostinguda 

Discontínua 

>98 

50-60 

50 

Símptomes visuals 3-21 

Cefalàlgia (mal de cap)  70-90 Ansietat 20 

Enrogiment facial  60-70 Dispnea
2
 11-19 

Palpitacions ± 

Taquicàrdia 

50-70 Fogots 18 

Febre Més de 66 Intolerància a la calor 13-15 

Pal·lidesa extrema 30-60 Hipotensió ortostàtica
3
 12 

Dolor abdominal / pit  20-50 Dolor / Parestèsia
4
 Més de 11 

Vòmits 26-43 Mareigs 3-11 

Nàusees 26-43 Restrenyiment 10 

Hiperglucèmia
1
 42 Diarrees 6 

Nerviosisme 35-40 Convulsions 3-5 

Fatiga 15-40   

1
 Hiperglucèmia: Augment de la quantitat normal de glucosa de la sang.  

2
 Dispnea: Sensació de dificultat de la respiració associada amb un augment de l'esforç per respirar.    

3
 Hipotensió ortostàtica: caiguda de la pressió arterial sanguínia. 

4 
Parestèsia: sensació anormal dels sentits o de la sensibilitat general que es tradueix per una sensació de formigueig,       

adormiment, esponjament, etc.                    
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l'ansietat que es pot diagnosticar com a un simple estrès. A més a més, són tipus de càncer molt 

desconeguts entre la població. Per tot això, aproximadament un 50% dels pacients no són 

diagnosticats amb aquesta malaltia. 

 

4.2 DIAGNÒSTIC 

 

Per detectar el Paraganglioma o el Feocromocitoma es poden realitzar diferents proves que es poden 

agrupar en quatre grans grups: 

1. Prova general 

● Examinar l'estat de salut de la persona: Consisteix en identificar qualsevol símptoma de la 

malaltia esmentats anteriorment o algun altre símptoma anormal. Estudiar els hàbits de salut 

del pacient, els antecedents d'altres malalties i els tractaments realitzats. 

En el cas de trobar alguna anormalitat en la salut de la persona que pugui donar a pensar que ens 

trobem davant d'un cas de Paraganglioma / Feocromocitoma, es procedirà a realitzar algunes de les 

proves esmentades a continuació. Cada metge determinarà quina és la prova a aplicar segons els 

símptomes presentats pel pacient. 

2. Proves bioquímiques 

Aquestes proves es realitzen normalment quan es detecten alguns dels símptomes esmentats 

anteriorment, com hem dit abans, cada pacient no ha de presentar els mateixos símptomes 

necessàriament. Aquestes proves no sempre seran útils. Hi ha alguns Paragangliomes i 

Feocromocitomes que no secreten catecolamines, és a dir, que es podria donar un fals diagnòstic. 

Atès que un pacient podria tenir un d’aquests tumors no secretors i aquestes proves no el detectarien. 

● Anàlisi d'orina durant 24 hores: Aquesta prova consisteix en prendre mostres d'orina durant 

24 hores per a mesurar les quantitats d'algunes substàncies en l'orina. Però sobretot 

s'estudien les substàncies produïdes per la descomposició de les catecolamines. Un nivell de 

catecolamines superior al normal, pot ser un indicador de Feocromocitoma. I en el cas que les 

catecolamines estiguin per sota del nivell normal, potser símptoma d'alguna malaltia de 

l'òrgan o el teixit que les produeix, és a dir, de les glàndules suprarenals. 

● Estudi de catecolamina en sang: S'extreu una mostra de sang al pacient per mesurar les 

quantitats de catecolamines i les substàncies produïdes per la seva descomposició que es 

troben en sang. En aquest cas s'estudien els nivells de catecolamines com en la prova 

anterior. 

● Clonidina: S'administra un fàrmac per via oral, que mesura els nivells de catecolamines. 

Abans d'administrar la clonidina al pacient, es mesura la pressió arterial i el ritme cardíac en 

intervals de 5 minuts durant 20 minuts i s'extreu una mostra de sang. Després que el pacient 

s'hagi pres la clonidina, es tornen a mesurar els nivells de pressió arterial i del ritme cardíac, 

en aquest cas en intervals de 15 minuts durant 3 hores i es torna a extreure una mostra de 

sang per comparar els nivells de catecolamines. 
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3. Estudis a través d'imatge 

Aquestes proves són utilitzades per determinar la mida i la ubicació del Paraganglioma / 

Feocromocitoma. 

● Ressonància magnètica (IRM): En aquesta prova s'utilitza un imant, ones de ràdio i un 

ordinador on es creen les imatges de l'interior del cos, produïdes per les ones. Aquesta prova 

també s'utilitza per veure en la imatge si hi ha algun tipus de tumor o alguna cosa anormal en 

l'àrea explorada. Té una durada aproximada d'una hora. 

● Tomografia computada (TC): El pacient és col·locat en un anell que conté un tub de raigs X i 

a l'altre costat hi ha un detector d'aquests raigs. La màquina capta la quantitat de 

radioactivitat que travessa al pacient. L'ordinador traça un dibuix amb la informació rebuda del 

detector de raig X i nosaltres podem observar una imatge d'un tall (horitzontal) de la persona. 

● Tomografia per emissió de positrons (TEP o PET): Aquesta prova s'utilitza per localitzar el 

focus de creixement cel·lular anormal en qualsevol part del cos. S'injecta una petita dosi de 

FDG (fluorodesoxiglucosa, un tipus de glucosa radioactiva), a una vena. L'escàner de TEP 

va girant al voltant del cos amb l'objectiu de fotografiar aquelles zones on s'ha absorbit 

aquesta glucosa, ja que les cèl·lules tumorals són més actives i per tant absorbeixen més 

glucosa que les normals. Això fa que veiem una certa brillantor en les cèl·lules cancerígenes. 

● Exploració amb MIBG (meta iode benzil guanidina): Aquesta prova es fa servir en els tumors 

neuroendocrins, com el Paraganglioma i el Feocromocitoma. S'injecta una petita dosi de 

material radioactiu anomenat MIBG a una vena i llavors aquest fluid circula pel torrent 

sanguini. Tot això es fa perquè les cèl·lules d'un tumor neuroendocrí absorbeixen el material 

radioactiu i llavors les podem detectar mitjançant un escàner. Les exploracions se solen 

realitzar durant un període d' 1 a 3 dies. Per impedir que la glàndula tiroide absorbeixi massa 

MIBG se li pot administrar iode abans o durant el període de prova.  

● Gammagrafia òssia: Per realitzar aquesta prova s'injecta en una vena una substància 

radioactiva anomenada tarazor. Posteriorment una càmera especial de raig X fa fotografies. 

La gammagrafia òssia serveix per detectar si el càncer s'ha propagat pels ossos. 

● Exploració a través del TAC: S'observa l'interior del cos des de diferents angles, a través 

d'una màquina de raigs X. Abans s'injecta una espècie de tinta a una vena o s'ingereix, 

perquè els òrgans o teixits que volem observar es destaquin més clarament. En aquesta 

prova el que es proposa, és veure si hi ha alguna cosa fora de la normalitat que pugui ser un 

tumor. 

● Exploració octreotida: S’injecta en una vena una petita quantitat de octreotida radioactiva 

(hormona que s’adhereix a certs tumors), que circula per corrent sanguini. La octreotida 

s’adhereix al tumor i amb una càmera especial que detecta la radioactivitat, s’observa on 

s’ha concertat aquesta hormona, amb la fi de la localització del tumor.  

 

● Imatges de diagnòstic adjuntes a l'annex 1 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44033&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=386220&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390304&version=Patient&language=Spanish
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4. Proves genètiques  

Tots els pacients que siguin diagnosticats de Paraganglioma o Feocromocitoma, han de rebre 

orientació genètica per determinar el risc que sigui una síndrome hereditaria i poder detectar a temps 

altres familiars que també presentin la malaltia. 

● Estudi genètic: Aquest estudi es realitza quan ens trobem davant d'alguna de les següents 

opcions: 

● Antecedents personals o familiars relacionats amb el Paraganglioma / 

Feocromocitoma. 

● En el cas de tenir tumors en les dues glàndules suprarenals. 

● Diagnòstic realitzat abans dels 50 anys. 

● Més d'un tumor en una de les glàndules suprarenals. 

● En el cas que les proves esmentades abans que el diagnòstic doni positiu. Es realitza 

un estudi genètic al pacient. Si es troben alteracions genètiques en aquest, es 

recomana l'estudi genètic a tots els familiars més propers. 

En el cas del nostre treball, ens centrarem en l'estudi d'una família que pateix el Paraganglioma 

hereditari per deleció dels exons del 6 al 8 en el gen SDHB, a la qual s'ha realitzat un estudi genètic a 

tota la família amb el fi de trobar si hi ha algun familiar afectat.  

Aquest punt es desenvoluparà a l'apartat 7 (pàg. 40) del present treball. 

 

4.3 TRACTAMENT 

 

Cada pacient es presenta amb un cas diferent de càncer, és per això que el tractament ha de ser 

personalitzat. Aquest tractament dependrà de: 

● Si el tumor és benigne o maligne 

● Si el tumor està concentrat en una sola zona o ha fet metàstasi 

● Si hi ha signes o símptomes causats per l'alliberament amb excés de les catecolamines 

● Si és un tumor que s'ha diagnosticat recentment o s'ha tornat a reproduir 

 

Hi ha diferents tipus de tractaments: els estàndards (els que s'estan aplicant actualment) i també 

s'estan realitzant assajos clínics amb pacients de Paraganglioma /Feocromocitoma que pretenen 

millorar els tractaments actuals. 

 

Quan un pacient és diagnosticat d'aquest càncer, es comença el tractament amb l' administració de 

teràpia farmacològica, també es recepta aquest tipus de teràpia d'una a tres setmanes abans de la 

cirurgia. 
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● Medicaments per mantenir a un nivell normal la pressió arterial. Com per exemple els alfa 

bloquejadors (medicament que impedeix que la noradrenalina faci estrenyi els vasos 

sanguinis). 

● Medicaments que mantenen una freqüència cardíaca normal. Com per exemple els beta 

bloquejadors (medicament que interromp l'excés de noradrenalina i fa baixar la freqüència 

cardíaca). 

● Medicaments que bloquegen l'efecte provocat per la producció amb accés de les 

catecolamines produïdes a la glàndula suprarenal. 

 

Tractament segons el tipus de Paraganglioma /Feocromocitoma 

 

Tot i que cada pacient haurà de seguir un tractament diferent, hi ha una classificació general segons 

el tipus de FEO / PGL: 

 

● FEO / PGL benignes localitzats: Generalment s'usa la cirurgia, per extirpar tot el tumor. En 

el cas que aquest tumor es trobi en una glàndula suprarenal, s'extirpa tota la glàndula. 

 

● Feocromocitoma hereditari relacionat amb neoplàsia endocrina múltiple (NEM2) o 

síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL): Els tumors en aquests dos casos, acostumen a ser 

benignes i es troben molts cops en les dues glàndules suprarenals. El tractament que 

s'acostuma a utilitzar és la cirurgia per extirpar la/les glàndules afectades. 

 

● FEO / PGL regionals: Aquest és el cas que el càncer ja s'ha escapat fins a altres òrgans o 

ganglis limfàtics. Com en els casos anteriors, s'utilitza la cirurgia per extirpar els teixits o 

òrgans que han estat afectats. 

 

● FEO / PGL metastàtics: Hi ha diferents tipus de tractaments: 

● Cirurgia per extirpar completament el càncer, o tot el que sigui possible, inclús el que ha 

metastitzat per altes parts del cos. 

● Teràpia pal·liativa per alleugerir els símptomes i millorar la qualitat de vida del pacient 

utilitzant quimioteràpia combinada, radioteràpia amb 131I-MIBG, radioteràpia externa i 

teràpia per embolització o ablació. 

● Participació en assajos clínics com el Sunitinib (inhibidor de la tirosina cinasa
1
) o 

radioteràpia interna amb una nova substància radioactiva. 

 

● Recaiguda de FEO / PGL: Existeixen diferents tractaments quan ens trobem davant d'una 

recaiguda: 

1
 Tirosina cinasa: enzim que pot transferir un grup fosfat de l'ATP a una proteïna en una cèl·lula.                

http://ca.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFna
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● Cirurgia per extirpar el càncer. 

● Teràpia pal·liativa si no és possible aquesta extirpació. En aquest cas s’apliquen els 

tractaments següents: quimioteràpia combinada, teràpia dirigida, radioteràpia amb 131I-

MIBG, radioteràpia externa o teràpia per ablació. 

 

A continuació es troben explicats els diferents tipus de tractament. 

Com hem comentat anteriorment, hi ha sis tipus de tractaments estàndards: 

● Cirurgia: S'utilitza per extirpar el tumor. En el cas del Feocromocitoma habitualment, 

s'extirpen una o ambdues glàndules suprarenals. Durant la cirurgia, també es revisen els 

teixits i ganglis limfàtics de l'interior de l'abdomen, per si es donés el cas que es troben 

cèl·lules tumorals en ells, poder-los extirpar. Abans, després i durant la cirurgia, es poden 

administrar medicaments com els que hem esmentat anteriorment per mantenir a nivells 

normals la pressió arterial i la freqüència cardíaca. 

Per comprovar si la cirurgia ha estat un èxit, després de l'extracció del tumor, es comproven 

els nivells de catecolamines. Si els resultats ens mostren que l'índex de catecolamines és el 

normal, podem confirmar que no queden cèl·lules tumorals d'aquest càncer. En el cas d'haver 

realitzat l'extirpació de les dues glàndules suprarenals, es pot continuar fent vida normal, però 

és necessària una teràpia amb hormones per substituir les que produïen les glàndules 

suprarenals. 

Tot i que la cirurgia és molt útil pel tractament, la preparació mèdica preoperatòria és 

fonamental. Per poder prevenir possibles complicacions cardiovasculars que puguin 

esdevenir mortals com a resultat de l'excés de secreció de catecolamines durant la cirurgia, 

s'ha de fer un bloqueig,  perquè tot això no es produeixi. Les possibles complicacions són: 

crisi hipertensiva, arítmia, infart de miocardi, edema pulmonar. 

 

● Radioteràpia: Tractament que utilitza rajos X d'alta energia, entre d'altres tipus de radiació 

per eliminar les cèl·lules canceroses o impedir que creixin i es reprodueixin. La manera 

d’administrar aquest tractament dependrà del tipus de càncer, on estigui localitzat i de la seva 

mida. Aquest tractament pot aplicar-se unilateralment o junt amb la cirurgia, la quimioteràpia o 

ambdues. Hi ha dos tipus de radioteràpia: 

● Radiació externa: És un tractament indolor que s’aplica mitjançant una màquina 

anomenada accelerador lineal (linac abreviació en anglès) que dirigeix la radiació al 

lloc específic on es troba el tumor. Aquest tractament s’acostuma a dur a terme 

durant diverses setmanes, 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres normalment) 

perquè durant el cap de setmana les cèl·lules es puguin regenerar. Les sessions no 

duren més de 5 minuts, encara que requereixen 15 - 30 min per organitzar-les. No 

s’aplica tota la radioteràpia de cop, perquè podria afectar negativament a les 

cèl·lules dels teixits sans, és per això que es divideix en vàries sessions 

anomenades aplicació de fraccions. Les dosis poden variar segons: la mida i la 
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localització del tumor, el tipus de càncer, l’estat de salut del pacient o si està rebent 

algun altre tractament al mateix temps. Això farà que el metge decideixi la quantitat i 

la intensitat de radiació, com el nombre de sessions que serà diferent en cada cas. 

● Radiació interna: Tractament en el qual s’injecta una substància radioactiva 

directament al tumor o a prop d’on ha estat extirpat (ja que aquesta substància té un 

abast molt curt) a través d’agulles o tubs. 

Dins d’aquest tipus de radiació, pel tractament del Paraganglioma / 

Feocromocitoma, a vegades es tracta amb 131I-MIGB (substància radioactiva). 

Aquest producte, s’acumula en les cèl·lules tumorals i les destrueix. Hem dit a 

vegades, perquè, no tots els PGLs /FEOS absorbeixen 131I-MIGB. Per aquest 

motiu abans d’aplicar aquest tipus de radioteràpia s’ha de provar si el tumor 

l’absorbeix o no, per garantir l’eficàcia del tractament. 

 

● Quimioteràpia: Tractament que té com a objectiu destruir o impedir la reproducció de les 

cèl·lules canceroses a través de medicaments específics. 

Hi ha diferents formes per l’administració de la quimioteràpia segons la seva finalitat: 

● Quimioteràpia neoadjuvant o primària: S’administra abans de la cirurgia, com a 

primer tractament, per reduir la mida del tumor i evitar que es reprodueixin les 

cèl·lules canceroses. Aquest tractament facilita la intervenció quirúrgica (també 

millora els resultats de la radioteràpia) i una bona recuperació del pacient en un 

termini curt de temps. 

●  Quimioteràpia adjuvant o complementària: En aquest cas, s’administra després de 

la intervenció quirúrgica (després de l’extirpació del tumor). La seva finalitat és evitar 

que el càncer es torni a disseminar si resta alguna cèl·lula tumoral. 

● Radioquimioteràpia concomintant o quimioradioteràpia: S’acostuma a administrar al 

mateix temps que la radioteràpia amb la fi de potenciar l’efecte d’aquesta. 

● Quimioteràpia pal·liativa: S’administra als tumors que no es poden intervenir 

quirúrgicament a causa de la metàstasi. Aquest tractament s’utilitza per intentar 

allargar la vida del pacient reduint l’activitat i l’expansió de les cèl·lules 

cancerígenes. 

 

La quimioteràpia també es pot classificar segons la forma d'administració: 

● Quimioteràpia sistemàtica: Es pot administrar via oral, per injecció directament a la vena 

o a un múscul. En aquests casos el medicament va directament al torrent sanguini que 

permet que arribi a totes les cèl·lules canceroses del cos. 

● Quimioteràpia regional: En aquest cas la quimioteràpia s'aplica en un lloc determinat 

com pot ser un òrgan, el líquid cefaloraquidi o l'abdomen per exemple. Aquesta aplicació 
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més concentrada permet la debilitació i/o eliminació de les cèl·lules canceroses de l'àrea on 

ha estat aplicada. 

● Quimioteràpia combinada: Tractament el qual es combina més d'un mèdicament contra 

el càncer dels esmentats anteriorment. 

 

● Teràpia per ablació: Tractament que consisteix en extirpar o destruir una part del cos o un 

teixit. Aquesta teràpia té com a objectiu eliminar cèl·lules canceroses. Hi ha dos tipus de 

teràpia per ablació: 

● Ablació per radiofreqüència: S'usen ones de ràdio per escalfar i destruir les cèl·lules 

cancerígenes. 

● Crioablació: Aquest tractament utilitza diòxid de carboni per congelar un teixit i poder 

destruir les cèl·lules cancerígenes. 

● Teràpia per embolització: Tractament que s'usa per bloquejar l'artèria que va fins a la 

glàndula suprarenal. El bloqueig del flux de sang fins a les glàndules suprarenals, fa que es 

destrueixin les cèl·lules canceroses. 

● Teràpia dirigida: Tractament en què s'usen medicaments o altres substàncies per 

identificar i atacar les cèl·lules cancerígenes sense danyar les cèl·lules normals. 

  

D'altra banda trobem els assajos clínics, tractaments nous que estan en estudi, com per exemple: 

● Sunitinib (inhibidor de la tirosina cinasa): Teràpia dirigida que bloqueja els senyals que 

els tumors necessiten per créixer. 

● Radioteràpia interna amb una nova substància radioactiva.  

 

4.4 GRAU D'AFECTACIÓ DEL PGL / FEO 

 

Com hem esmentat anteriorment, el Paraganglioma  / Feocromocitoma hereditari, es tracta d'un tumor 

molt estrany, que té una incidència molt baixa, aproximadament de 2-8 / 1.000.000 persones / any. 

Encara que la incidència podria arribar a valors més elevats si es fessin els estudis correctament 

entre la població. Cada cop hi ha més coneixement de les malalties estranyes com aquesta, i per tant 

és més fàcil el seu diagnòstic.  

En cas que aquesta patologia estigui lligada amb alguna mutació genètica hereditària, només suposa 

un 30% dels casos respecte al total d’afectats per la malaltia. D'altra banda, també pot desenvolupar-

se espontàniament sense antecedents familiars. 

Per exemple, l'any 2002 la incidència d'aquests tipus de tumors (malignes) als Estats Units va ser de 

93 / 400.000.000 de persones. 
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4.5 A QUINA EDAT ES SOLEN DIAGNOSTICAR? 

 

Actualment, fins a un 20% dels Paragangliomes / Feocromocitomes són diagnosticats en nens. 

Tot i que poden apareixen en qualsevol edat, és més freqüent el seu diagnòstic entre els 30 i 50 anys. 

Si el diagnòstic es realitza a una edat més avançada, cap als 60 anys o més endavant, aquests 

càncers no acostumen a ser hereditaris. Actualment, la mitjana d'edat de diagnòstic es troba als 24,9 

anys en els casos hereditaris i als 43,9 en els casos esporàdics. La incidència és igual ja es tracti 

d'homes com de dones.  

 

4.6 FACTORS DE RISC 

 

El risc d’estar afectat pel Paraganglioma / Feocromocitoma augmenta en el cas hereditari, de 

mutacions en els gens, o de patir alguna de les malalties següents, tot i que la majoria de PGL/FEO 

són esporàdics, és a dir, no tenen cap precedent. 

 

 Síndrome de neoplàsia
1
 endocrina múltiple tipus 2, tipus A i B (MEN2B)(MEN2A) (Càncer de 

medul·lar de tiroide). Aproximadament el 50% dels pacients amb aquesta malaltia 

desenvolupen PGL/FEO 

 Síndrome de von Hippel – Lindau (VHL) Un 10-20% de les persones afectades per VHL 

desenvolupen PGL/FEO 

 Neurofibromatosis tipus 1 (NF1). En aquest cas l'índex de desenvolupament de PGL/FEO és 

d'un 1 % 

 Síndrome de paraganglioma hereditari (PGL1, PGL2, PGL3, PGL4) 

 Díade de Carney-Stratkis (Paraganglioma i tumors de l’estroma gastrointestinal (TEGI)) 

 Triada de Carney (Paraganglioma, TEGI i condroma pulmonar) 

 Acromegàlia
2
 

 Càncer renal de cèl·lules clares 

 

Hi ha diferents gens que incrementen el risc de patir els diferents tipus de Paraganglioma / 

Feocromocitoma hereditaris. 

 

Tipus de Paraganglioma 

hereditari 
Gen implicat Característiques 

 

 

PGL 1 

SDHD 

Es solen presentar Paragangliomes de cap i 

coll. Aquests tumors acostumen a iniciar-se 

als 30 anys, però es poden presentar des dels 

28 fins als 51 anys. Als 70 anys, un  90% dels 

 

1
 Neoplàsia: Formació d'un teixit nou anormal, de caràcter tumoral, benigne o maligne. 

2
 Acromegàlia: Malaltia crònica que consisteix en el gigantisme congènit de les extremitats.                  
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portadors d'aquest gen, acaba desenvolupant 

el Paraganglioma, però només un 5% són 

malignes. No es coneix quin tipus d'herència 

presenta. 

PGL 2 SDHAF2 / SDH5 

Presenta una herència autosòmica dominant, 

de transmissió paterna. Aquest tipus de 

mutació és molt estranya, només s'ha 

diagnosticat a 3 famílies. La mitjana d'edat en 

la qual es solen presentar és 33 anys, però es 

dóna des dels 28 fins als 47 anys. Té una 

penetrància d'un 100% als 50 anys. Els 

pacients tenen més d'un PGL en el cap i coll; 

però no s'ha descrit cap cas fins el moment de 

malignització d'aquest tipus de tumor. 

PGL 3 SDHC 

Aquestes mutacions són menys freqüents que 

les del gen SDHB o SDHD. La mitjana d'edat 

de diagnòstic és de 28 anys, però es pot 

donar dels 17 als 90 anys. Els casos més 

normals són la presència d'un sol PGL de cap 

i coll, encara que també s'han descrit casos de 

PGLs extraadrenals o fins i tot, FEOS. En 

aquest cas el risc  a la malignització del tumor 

és molt baix. 

PGL 4 SDHB 

1 de cada 24 casos FEOS esporàdics, sense 

antecedents familiars són causats pel gen 

SDHB. Aquest gen s' associa amb tumors 

extraadrenals. Els més freqüents són els 

tumors en la zona abdominal i pèlvica, però es 

poden localitzar en qualsevol lloc (tant FEOS 

com PGLs). La presentació clàssica és d'un 

sol tumor, però 1 de cada 3, potser multifocal, 

és a dir, presentar-ne varis. L'edat de 

diagnòstic està establerta entre els 25 - 30 

anys, però es pot donar dels 6 als 77 anys. La 

penetrància encara no està del tot confirmada, 

però s'estima que és d'un 29% als 30 anys, i 

va augmentant a 40% als 40 anys. D'aquests 

tumors la majoria secreten noradrenalina i 
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adrenalina, però hi ha casos que són silents, 

és a dir, no en secreten. Hi ha un alt risc de 

malignitat dels tumors causats pel gen SDHB 

entre 30 - 75%. Aquest gen està implicat en 

un 50% dels casos de PGLs malignes 

extraadrenals. La majoria de pacients no 

tenen símptomes a causa de l'excés de les 

catecolamines, sinó que tenen efectes 

secundaris provocats per l'ocupació i 

creixement invasiu del tumor dins del seu cos. 

PGL 5 SDHA 

És un dels gens que s'ha descobert més 

recentment i se'n té molt poca informació. 

El que sí que s'ha descobert, és que 

aproximadament un 3% dels FEOS / PGLs, 

són conseqüència de la mutació d'aquest gen. 

 

A part dels gens hereditaris també s'han descobert d'altres que tenen relació amb el Paraganglioma / 

Feocromocitoma: 

 

 TMEM127: Un 2% dels PGLs /FEOS, són causats per aquest gen. Els tumors causats per 

aquest gen, s'acostumen a presentar als 42 anys. La presentació típica és un FEO unilateral, 

tot i que recentment s'han diagnosticat FEOS bilaterals i Paragangliomes extraadrenals i de 

cap i coll. 

 MAX: Un 1,1% dels FEOS / PGLs, són causats per aquesta mutació segons dades del 2011. 

S'acostumen a presentar de forma múltiple, és a dir, més d'un tumor al mateix temps. S'està 

estudiant si poden malignitzar o no, els resultats encara no són del tot fiables. 

 FH (fumarat hidratasa): L'associació d'aquest gen amb el PGL / FEO,  ha estat descrita molt 

recentment, al 2014. Aquesta mutació comporta un risc de tumors múltiples, la majoria dels 

quals malignes. 

 NF1: Al voltant d'un 0,1 - 5,7 % dels PGL / FEO, són causats per aquest gen. La mitjana 

d'edat en el diagnòstic d'aquest tipus de FEOS és de 40 anys. Un 84% d'aquests tumors són 

adrenals unilaterals, un 6% abdominals i aproximadament un 12% són malignes. Els tumors 

produïts pel gen NF1, produeixen més epinefrina que norepinefrina. 

  RET: La neoplàsia més freqüent en el gen RET, és el carcinoma medul·lar de tiroides (CMT), 

tot i que també poden apareixen Feocromocitomes. En aquest cas, la mitjana d'edat del FEO 

és d'uns 36 anys. Aproximadament un 35% dels pacients, són diagnosticats al mateix temps 

de Feocromocitoma i CMT. És freqüent un primer diagnòstic de CMT posteriorment un de 

Feocromocitoma, encara que també es pot produir a l'inrevés. S'ha estimat que al voltant del 

65% dels pacients, presenten tumors bilaterals, encara que no sempre es produeixin al 
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mateix temps. Els símptomes són similars als dels tumors esporàdics, encara que només un 

30% dels pacients presenten hipertensió arterial. Un 10% d'aquests tumors, poden ser 

malignes. Aquests tumors presenten una síntesi major d' epinefrina que de norepinefrina. 

 VHL: El gen VHL pot causar Feocromocitomes bilaterals en un 50% dels casos, tot i ser 

menys freqüents, també pot formar paragangliomes simpàtics extraadrenals. La mitjana 

d'edat de diagnòstic és d'uns 30 anys, només un 5% d'aquests tumors són malignes. Els 

pacients diagnosticats amb alguna mutació del gen VHL, també poden presentar 

Hemanigioblastomes i carcinoma renal de cèl·lules clares. 

 KIF1B: no hi ha dades concloents, està en estudi. 

 PHD2: no hi ha dades concloents, està en estudi. 

 

En aquest moment, es coneixen 13 gens que poden ser causants del FEO / PGL i és molt probable 

que se'n descobreixin de nous amb l'avanç de les investigacions. 

 

 

 

El nostre estudi es centrarà en estudiar el Paraganglioma / Feocromocitoma tipus 4, causat per la 

deleció dels exons del 6 al 8 en el gen SDHB, però també poden haver-hi altres tipus de mutacions en 

aquest gen com està explicat a continuació. 

 

4.7 TIPUS DE MUTACIONS DEL GEN SDHB QUE PODEN 

COMPORTAR PARAGANGLIOMA / FEOCROMOCITOMA 

 

En el cas del gen SDHB,  també aplicable a la majoria de malalties hereditàries, poden ser degudes 

als diferents tipus de mutacions que veurem a continuació: 

● Deleció: Pèrdua d'un fragment del cromosoma. Es pot produir en qualsevol part del 

cromosoma. En el cas del Paraganglioma tipus 4, és una deleció dels exons del 6-8.  

 

 

 

Feocromocitoma Paraganglioma 

Fig.8 Gràfics aproximats de l' incidència dels gens que causen el Paraganglioma / Feocromocitoma. 

Fig.9 Deleció d'una part d'un cromosoma 
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● Canvi d'un sol nucleòtid o varis, en un gen. En aquest apartat també s'inclouen una deleció o 

una addició d'un sol nucleòtid
1
 o varis. Cosa que fa que es cometin errors en la transcripció 

de les bases nitrogenades
2
 i per tant acabin formant proteïnes anòmales. 

 

Una mutació en el gen SDHB augmenta el risc de patir el Paraganglioma / Feocromocitoma. 

S'han identificat més de 150 mutacions en el gen SDHB en persones afectades pel Paraganglioma / 

Feocromocitoma hereditaris tipus 4. 

 

● Veure annex 2: Seqüenciació dels exons del gen SDHB, sense cap mutació. 

 

4.8 SITUACIÓ DEL GEN SDHB 

 

El gen SDHB també anomenat (succinate desydrogenase complex, subunitat B, iron sulfur) està situat 

en el braç curt del cromosoma 1, entre les posicions 36.1 i 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen SDHB 

Fig.10 Cariotip d'un home 

 

Fig.11 Localització del gen SDHB dins del cromosoma 1 (autosòmic) 

1
Nucleòtid: Element fonamental dels àcids nuclèics (les molècules de l' interior de les cèl·lules que transmeten la 

informació genètica). Els nucleòtids estan units pels seus extrems per formar els àcids nuclèics, és a dir, ADN i ARN. 

2
Base nitrogenada: compost orgànic que forma el material genètic (ADN i ARN). Aquestes bases nitrogenades són 

l'adenina (A), la guanina (G), la timina (T), la citosina (C) i l' uracil (U). 

 

                  

http://ghr.nlm.nih.gov/dynamicImages/chromomap/SDHB.jpeg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Timina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Citosina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uracil
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4.9 FUNCIÓ DEL GEN SDHB 

 

El gen SDHB dóna instruccions per realitzar una de les quatre subunitats del succinat deshidrogenasa 

(SDH) de l'enzim. L'enzim SDH està molt relacionat amb la respiració cel·lular, dins del mitocondri, 

orgànul cel·lular que converteix la matèria dels aliments en energia, de manera que les cèl·lules la 

puguin utilitzar. 

Dins el mitocondri, l'enzim SDH actua en dos processos molt importants: el cicle de l'àcid cítric, també 

anomenat cicle de Krebs i la cadena respiratòria. 

El gen SDHB és un supressor de tumors, és a dir que redueix les probabilitats de patir càncer. 

 

4.10 ACTUACIÓ L'ENZIM SDH DINS DEL CICLE DE KREBS 

 

 

El cicle de Krebs, és una ruta metabòlica que junt amb la glicòlisi i la cadena respiratòria, és 

l'encarregat de la respiració cel·lular. Aquest procés es realitza dins el mitocondri. 

El complex de la proteïna succinat deshidrogenasa (SDH), té la funció de catalitzar la oxidació del 

succinat. Aquest complex està format per quatre subunitats SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, que estan 

connectades entre elles com podem veure en la figura següent.  

 

  

 

 

 

 

 

SDHA 
SDHB 
SDHC 

SDHD 

Fig.13 Complex de la proteïna succinat deshidrogenasa 

Fig.12 Cicle de Krebs on es veu indicada on es produeix l'acció de l'enzim SDHB 
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Com ja hem dit anteriorment, el complex SDH, es troba en la membrana interna del mitocondri i 

participa en el cicle de Krebs, també anomenat cicle de l'àcid cítric i en la cadena respiratòria. 

 

 SDHA (Flavoprotein (Leigh syndrome)): és la subunitat encarregada de la transformació del 

succinat al fumarat dins del cicle de Krebs. Aquesta reacció també converteix FAD a FADH2. 

 SDHB (Iron sulfur protein): és la subunitat que rep els electrons dels FADH2. 

 SDHC (cybL: heme-protein cytochrome b Large subunit) 

 SDHD (cybS: heme-protein cytochrome b Small subunit) 

 

La funció de l'enzim SDHB dins del cicle de Krebs, és convertir un component anomenat succinat a 

un altre anomenat fumarat. 

Com que no es pot realitzar aquest procés, es produeix una acumulació de succinat a la cèl·lula. Això 

fa que es formi el tumor. 

 

4.11 INVESTIGACIÓ 

 

En l'àmbit de la investigació, en ser una malaltia minoritària, no s'hi destinen gaires recursos. Tot i que 

el que s'està fent amb el Paraganglioma i el Feocromocitoma, igual que en molts altres càncers, és 

seqüenciar tot el genoma
1
 d'aquests tumors per veure les mutacions que presenten i així poder fer 

una medicina més personalitzada.  

D'altra banda, els casos que  es veuen que poden ser hereditaris i no es troba cap mutació en cap 

dels gens coneguts, també es fa la seqüenciació de tot el genoma, per poder detectar nous gens 

relacionats amb la malaltia però en aquest cas s'analitza el genoma d'una extracció de sang 

(limfòcits), no del tumor. 

 

 

 
1
Genoma: Contingut total d'ADN propi del conjunt de cromosomes d'una espècie. 
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PART PRÀCTICA 
 

● Recollida de dades i realització de l'arbre genealògic 

● Estudi de l'herència del gen SDHB 

● Diagnòstic genètic per determinar el meu genotip 

● Entrevista amb un pacient 

● Entrevista a dues germanes possibles portadores de la mutació 
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5. RECOLLIDA DE DADES  I REALITZACIÓ DE L'ARBRE 

GENEALÒGIC  

 

Per a poder realitzar un arbre genealògic, podem obtenir informació de diferents formes. Normalment, 

es comença buscant dades per tradició oral, és a dir, preguntant a la família més propera (pares, avis, 

tiets, cosins, germans) o demanant documents a aquests mateixos que puguin acreditar que la 

informació proporcionada pels familiars és certa. 

A continuació, un cop obtingudes el màxim de dades possibles mitjançant aquest primer procés, es 

segueix amb una fase més documental. Aquesta part, consisteix en anar als arxius històrics del 

registre civil i buscar la informació sobre partides de naixement, bateig, de matrimoni o de defunció 

dels avantpassats. 

Per demanar una partida de naixement o qualsevol altre tipus dels documents esmentats 

anteriorment, es necessita tenir dates concretes (dia, mes i any), perquè hi ha informació de molta 

gent continguda en un mateix llibre, i tenir les dades adequades facilitarà la recerca. Poden existir 

casos en els quals només es té una dada aproximada, però no exacte, llavors a l'hora de buscar s'han 

d'examinar els llibres del registre civil on hi ha informació de tot un any, que fins i tot es pot recollir en 

diversos volums, i buscar el nom de la persona de la qual s'està cercant informació. 

Aquesta informació es pot obtenir anant personalment al registre civil de la població on va néixer la 

persona de la qual se'n volen obtenir dades, o bé, si aquesta persona va néixer en una ciutat 

llunyana, es pot contactar per correu electrònic o ordinari amb el registre civil d'aquesta. Normalment, 

escanegen la pàgina que conté la informació desitjada i l'envien. 

A través de les dades facilitades per aquests documents, podem tornar a buscar / demanar més 

dades de generacions anteriors o posteriors. Mitjançant aquest procés, podem obtenir dades fins a l'1 

de gener de 1870, data de creació del registre civil a Espanya. 

Pot ser que manqui informació, ja que durant la Guerra Civil (1936-1939), alguns arxius van ser 

cremats i destruïts. Suposant que els arxius continguin tota la informació necessària, llavors es pot 

continuar, a partir d'aquest moment, és necessari dirigir-se als arxius eclesiàstics per obtenir 

informació anterior a l'any 1870. 

Igualment que amb el registre civil, les dades dels arxius eclesiàstics es poden obtenir 

presencialment, anant a l'església o monestir, o per via correu electrònic, tot i que durant aquest 

procés, ja és més complicada l'obtenció de dades, perquè no totes es conserven, i no tots els 

eclesiàstics deixen entrar en els seus arxius encara que la informació que requerim pertanyi a la 

família.  

Un cop ja es tenen totes les dades recollides, s'ordenaran i s'ajuntaran, per construir l'arbre 

genealògic i posteriorment estudiar la genètica de la família. A l'annex 6 s'adjunta l'arbre genealògic 

de la família. No conté informació personal per qüestions de privacitat mèdica.  

En aquest cas, nosaltres estudiarem l'herència de la mutació dels exons del 6 - 8 del gen SDHB al 

cromosoma 1. 
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Passos a seguir per a realitzar l'arbre genealògic: 

1. Transformar la informació en cercles per a les dones i quadrats pels homes. Per indicar que 

un home i una dona mantenen una relació matrimonial o de parella, s'indica amb una línia 

entre els dos. Els fills estan associats amb una línia perpendicular a l'esmentada 

anteriorment. Els fills s'organitzen de gran a petit respecte a l'edat. 

2. En el cas que una persona sigui portadora de la mutació del gen (en el nostre cas), s'indicarà 

amb la meitat del quadrat o cercle (segons el sexe) acolorit fosc. La part fosca indica la 

mutació, però l'altra meitat clara, indica que té un al·lel funcional. En el cas que una persona 

estigui afectada per la malaltia, s'acoloreix tot el símbol (cercle o quadrat) fosc. 

3. S'han d'indicar les persones mortes amb una línia diagonal sobre el símbol. 

4. Per poder identificar cada individu, ja que l'arbre genealògic no pot contenir informació de 

caràcter personal, s'ha d'enumerar les generacions de dalt a baix amb números romans (I, II, 

III,... fins arribar a les generacions de les quals tenim informació). També s'ha d'enumerar els 

individus d'esquerra a dreta amb números decimals (1, 2, 3, 4, 5...). D'aquesta manera ens 

serà més fàcil localitzar un individu o poder referir-nos a ell si estem fent un estudi genètic  

(exemple: individu II-4). 

 

6. ESTUDI DE L’HERÈNCIA DEL GEN SDHB 

 

La finalitat principal de l'arbre genealògic, és realitzar un estudi per determinar quin tipus de patró 

d’herència segueix aquest gen. 

Per poder realitzar aquest estudi, primer agafem un tros de l'arbre genealògic, la part més 

representativa de la família respecte al Paraganglioma i el feocromocitoma, perquè ens sigui més fàcil 

determinar el tipus d’herència, ja que si agaféssim l’arbre sencer, ens seria molt difícil determinar el 

patró d’herència, atès que la família analitzada és molt nombrosa. 

Un cop seleccionat el fragment d’arbre genealògic que volem estudiar, amb els coneixements de 

genètica adquirits fins a segon de batxillerat, realitzarem un estudi amb els diferents tipus d’herència 

mendeliana (autosòmica recessiva i autosòmica dominant); a part de l’herència mendeliana també 

estudiarem el cas d’aquesta família amb patrons d’herència no mendeliana (lligada al cromosoma Y, 

lligada al cromosoma X dominant, lligada al cromosoma X recessiva i mitocondrial). 
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LLEGENDA GENERAL 

 

Home sa / no 

diagnosticat 

 

Dona sana / no 

diagnosticada 

 

Home portador 

 

Dona portadora 

 

Home afectat 

 

Dona afectada 

 

Home mort a causa del 

Paraganglioma / 

Feocromocitoma 
 

Dona morta a causa 

del Paraganglioma / 

Feocromocitoma 

 

Home mort  

 

Dona morta 

 

Herència Mendeliana 

 

Els éssers humans som individus diploides, és a dir, tenim la informació genètica duplicada. Una sèrie 

cromosòmica és aportada pel gàmeta masculí (espermatozou) i l'altre pel gàmeta femení (òvul). Això 

comporta que cada cèl·lula tingui dos al·lels per informar d'un caràcter (Paraganglioma / 

Feocromocitoma en el cas estudiat). Pot haver-hi dues manifestacions dels d'al·lels: homozigots (els 

dos al·lels que informen per un caràcter són iguals), o heterozigots (els dos al·lels són diferents). 

El caràcter dominant sempre s'expressa, mentre que el recessiu, només s'expressa si els dos 

cromosomes homòlegs porten la mateixa informació a un al·lel determinat. 

 

Dins d'aquests tipus d'herència estudiarem dos tipus: 

● Herència autosòmica recessiva 

● Herència autosòmica dominant 
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Herència autosòmica recessiva: 

 

L'herència autosòmica recessiva es dóna quan l'al·lel està doblement alterat, és a dir, quan la 

informació continguda en els dos cromosomes homòlegs és idèntica. L'al·lel que conté la mutació ha 

de ser heretat per part de mare com per part de pare perquè es manifesti la malaltia. 

Amb una sola còpia de l'al·lel alterat no s'expressa la malaltia. Al ser un gen autosòmic, vol dir que la 

mutació l'estem estudiant en un dels 22 parells de cromosomes no sexuals o autosomes. Això indica 

que hi ha la mateixa probabilitat d'heretar la malaltia tant pels homes com per les dones. 

Normalment no manifesten la malaltia totes les generacions d'una mateixa família. Les persones que 

resulten afectades acostumen a tenir progenitors sans (fenotip) tot i que són portadors de l'al·lel mutat 

(Aa) si parlem del genotip (informació genètica). 

Els fills d'una parella en què ambdós progenitors són portadors, tenen un 50% de probabilitats de ser 

portadors d'una còpia de l'al·lel alterat tot i que no expressaran la malaltia (fenotip sa), en els seus 

gens sí que portaran una còpia de l'al·lel mutat (genotip Aa). Un 25% de probabilitats de tenir les dues 

còpies de l'al·lel alterat (genotip aa) i per tant desenvolupar la malaltia (fenotip malalt). I un 25% de 

probabilitats d'heretar les dues còpies de l'al·lel sense la mutació (genotip AA), i per tant no 

desenvolupar la malaltia (fenotip sa) ni ser portador. 

Com que no sabem del tot cert si els individus I-1, II-2 i III-3 són portadors del PGL / FEO, farem un 

seguit d'hipòtesis. Aquests casos no han estat estudiats, perquè no s'ha considerat que hi puguin 

haver possibilitats de persones que no siguin de la mateixa família i siguin portadores d'una mateixa 

mutació. Ja que el Paraganglioma / Feocromocitoma té una afectació molt baixa entre la població, 

aquesta baixa afectació pot ser deguda a diferents mutacions en diversos gens com hem vist al llarg 

del treball. Encara que tinguessin la mutació en el mateix gen, seria encara menys probable que 

fossin portadors de la mateixa deleció que la família estudiada. Per tant, la probabilitat que 

coincideixin dues persones que tinguin aquesta mateixa mutació sense ser de la mateixa família, és 

gairebé impossible. 

 

Hipòtesi 1: Els individus I-1, II-2, III-3 són homozigots per l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

aa Aa 

Aa Aa 

AA 
aa 

Aa 
AA 

Aa 
AA 

AA 

A- A- A- A- 

AA 

Aa A- A- A- A- 

AA AA 

Aa Aa Aa A- A- 

AA 

AA AA AA AA 

AA AA 
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Comencem analitzant des de la primera generació: tot ens encaixa, fins que arribem a la tercera 

generació on trobem la primera errada. Si el SDHB fos un gen recessiu, no es podria donar el cas III-

2 (afectat per la malaltia), atès que només optaria a les possibilitats de ser portador (Aa) o individu sa 

(AA) amb un 50% de probabilitats respectivament. Si obviem això i continuem mirant la següent 

generació, continua sense correspondre. L’individu III-2, hauria de ser (aa) en aquest cas, cosa que 

desencadenaria en tots els seus descendents fossin portadors (Aa), i això no és cert com podem 

comprovar. Per tant, un cop fetes les proves corresponents podem afirmar que aquesta opció no és la 

correcta. 

 

Hipòtesi 2: L'individu I-1 és heterozigot per l'al·lel dominant, i els II-2, III-3 són homozigots per 

l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

 

 

Aquest cas és molt semblant a l'anterior, l'únic canvi és que ara s'ha suposat que l'individu I-1 és 

portador. Aquesta opció l'única diferència que comporta és que l'individu Il-1 hauria augmentat un 

25% les seves probabilitats d'haver heretat la mutació en un dels al·lels (Aa), és a dir, en aquest cas 

tindria un 50%. Un 25% de ser sa (AA) i un 25% d'estar afectat per la malaltia (aa). Tot i així, com que 

també ens trobem que no encaixen els individus a partir de la tercera generació, podem afirmar que 

aquesta hipòtesi tampoc pot ser certa. 

 

Hipòtesi 3: L'individu II-2 és heterozigot per l'al·lel dominant, i els I-1, III-3 són homozigots per 

l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

AA Aa 

aa 

Aa 
AA 

Aa 
Aa 

AA 

AA AA AA AA 

AA 

AA AA AA 

A- A- A- 

Aa 

AA 

Aa Aa Aa A- A- A- A- A- A- A- Aa 

AA aa 

Aa 
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En aquestes circumstàncies, sí que es podria donar el cas de l'individu afectat (aa) III-2, ja que pot 

haver heretat la mutació per part de pare i per part de mare, perquè els dos progenitors són portadors 

(Aa). Fins aquí tot ens ha encaixat. Però si l'individu III-2 és afectat (aa), vol dir que només pot 

transmetre aquest caràcter als seus descendents, i per tant, com a conseqüència tots els fills d'aquest 

individu serien portadors i veiem que no és així. És cert que els individus IV-4, IV-10 i IV-14 

encaixarien, però no es podria donar el cas IV-2, ja que el pare (III-2) sí que li podria haver donat la 

mutació, però per part de mare (III-3), no és portadora d'aquesta mutació, per tant no pot haver-li 

transferit. Com a resultat el cas de la noia IV-2 hauria de ser portadora, però no afectada. Perquè 

pogués ser certa aquesta hipòtesi, els individus IV-5, IV-6, IV-7, IV-8, IV-11, IV-12, IV-13 també 

haurien de ser portadors (Aa), ja que el pare només els hi ha pogut passar l'al·lel amb la mutació, i la 

mare l'al·lel sense la mutació, com hem esmentat anteriorment. 

 

Hipòtesi 4: L'individu III-3 és heterozigot per l'al·lel dominant, i els I-1, II-2 són homozigots per 

l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

 

Davant aquest fet, ens trobem amb un problema molt semblant a l'anterior. Tots els descendents dels 

individus IV-2 i IV-3 tindrien un 50% de probabilitats de ser portadors (Aa) de la mutació del gen 

SDHB i un altre 50% d'estar afectats pel PGL / FEO (aa), però en cap cas podrien haver-hi individus 

sans genotípicament parlant (AA). Per tant, aquesta hipòtesi també queda descartada. 

 

 

AA Aa 

aa 

Aa 
Aa 

Aa 
AA 

AA 

AA AA AA AA 

AA 

AA AA AA 

A- A- A- 

Aa 

AA 

Aa Aa Aa A- A- A- A- A- A- A- Aa 

AA aa 

Aa 

AA Aa 

aa 

Aa 
AA 

Aa 
AA 

AA 

AA AA AA AA 

AA 

AA AA AA 

A- A- A- 

Aa 

Aa 

Aa Aa Aa A- A- A- A- A- A- A- Aa 

AA aa 

Aa 
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Hipòtesi 5: Els individus I-1, II-2 són heterozigots per l'al·lel dominant, i el III-3 és homozigot 

per l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

 

En aquest cas ens trobem davant de la mateixa situació que en la hipòtesi 3 (l'individu II-2 és 

portador, i els I-1, III-3 sans). Per tant aquesta opció també queda descartada. 

 

Hipòtesi 6: Els individus II-2 i III-3 són heterozigots per l'al·lel dominant, i el I-1 és homozigot 

per l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

 

Donada aquesta situació, sí que es podria donar el cas de l'individu afectat (aa) III-2, ja que pot haver 

heretat la mutació per part de pare i per part de mare, perquè els dos progenitors són portadors (Aa), 

com passa en la hipòtesi 3. I com en la hipòtesi 4, tots els descendents dels individus IV-2 i IV-3 

tindrien un 50% de probabilitats de ser portadors (Aa) de la mutació del gen SDHB i un altre 50% 

d'estar afectats pel PGL / FEO (aa), però en cap cas podrien haver-hi individus sans genotípicament 

parlant (AA). Per tots aquests motius afirmem que aquesta hipòtesi tampoc pot ser certa. 

 

 

AA Aa 

aa 

Aa 
Aa 

Aa 
Aa 

AA 

AA AA AA AA 

AA 

AA AA AA 
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Hipòtesi 7: Els individus I-1, III-3 són heterozigots per l'al·lel dominant, i el II-2 és homozigot 

per l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

 

Ens trobem en una combinació entre la hipòtesi 2 i la 4. Aquesta nova opció de l'individu Il-1, no 

aporta cap canvi als descendents com hem comentat anteriorment en la hipòtesi 2. En canvi, l'individu 

III-2, ja ens demostra que aquesta opció tampoc és correcta, atès que no pot haver heretat la mutació 

d'ambdós progenitors. A més a més, com en l' hipòtesi 4, tots els descendents dels individus IV-2 i IV-

3 tindrien un 50% de probabilitats de ser portadors (Aa) de la mutació del gen SDHB i un altre 50% 

d'estar afectats pel PGL / FEO (aa), però en cap cas podrien haver-hi individus sans genotípicament 

parlant (AA). Per totes aquestes raons aquesta tampoc és la opció correcta. 

 

Hipòtesi 8: Els individus I-1, II-2 i III-3 són heterozigots per l'al·lel dominant 

Llegenda: 

A: sa 

a: Paraganglioma / Feocromocitoma 

 

 

Aquest cas, és el més improbable de tots, ja que els individus I-1, II-2, III-3 són de famílies diferents i 

seria molta casualitat que portessin la mateixa deleció en el gen SDHB. Tot i això, valorarem l'opció. 

Tot ens encaixa menys els descendents dels individus III-2 i III-3 que haurien de ser tots portadors o 

bé afectats, com hem comentat en les hipòtesis 4, 6 i 7. 
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Després d'haver valorat totes les opcions d'herència autosòmica recessiva podem descartar que la 

deleció del gen SDHB segueixi aquest patró. 

 

Herència autosòmica dominant: 

 

El patró d'herència autosòmica dominant es dóna quan amb una sola còpia del al·lel ja es 

desenvolupa la malaltia. En altres paraules, l'al·lel alterat domina sobre el normal. Tant en l'herència 

autosòmica recessiva estudiada anteriorment, com en l'herència autosòmica dominant, el gen que 

volem estudiar es troba en els 22 parells de cromosomes no sexuals o autosomes, i com en el cas 

anterior, té una incidència per igual entre homes i dones. 

Aquest al·lel alterat que necessari per a desenvolupar la malaltia, pot ser heretat per part de pare o de 

mare. A diferència de l'herència autosòmica recessiva, els casos d'herència autosòmica dominant, es 

solen presentar en totes les generacions d'una família. Cada afectat té un progenitor afectat i cada fill 

té una probabilitat del 50% d'heretar l'al·lel mutat i per tant, acabar desenvolupant la malaltia. 

 

Llegenda: 

A: Paraganglioma / Feocromocitoma 

a: sa 

 

En l'herència autosòmica dominant, no existeixen portadors (Aa), ja que amb una sola copia de l'al·lel 

mutat, ja es desenvolupa la malaltia. Aquesta afirmació ens nega que l'herència que segueix el gen 

SDHB és autosòmica dominant. Perquè en la família estudiada hi ha casos d'individus portadors (Aa) 

(I-2, II-1, IV-2, IV-4, IV-10, IV-14). 

 

Herència no Mendeliana 

 

Els éssers humans tenen 23 parells de cromosomes, 22 dels quals són autosomes, és a dir, que 

hereten caràcters no sexuals. L'altre parell són els cromosomes sexuals (heterocromosomes) que 

s'identifiquen amb XX en les dones i amb XY en els homes. Aquests cromosomes sexuals a part de 

determinar el sexe de l'individu, també porten altra informació genètica no relacionada amb el sexe. 
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És per aquest motiu que estudiarem si el gen SDHB està relacionat amb aquests tipus de 

cromosomes. 

Dins d'aquests tipus d'herència estudiarem: 

● Herència lligada al cromosoma Y 

● Herència lligada al cromosoma X dominant 

● Herència lligada al cromosoma X recessiva 

● Herència mitocondrial 
 

Herència lligada al cromosoma Y: 

 

Els gens que es troben en el cromosoma Y, només poden ser heretat pels homes i es manifesten en 

el cas que aquests siguin portadors, però només en el cas dels homes, independentment que el gen 

sigui dominant o recessiu sempre es presentarà en aquests casos. 

 
 

Recordant el que s’ha dit anteriorment, podem afirmar que el gen SDHB no correspon a una herència 

lligada al cromosoma Y, és a dir, lligada al sexe masculí, perquè hi ha persones afectades dels dos 

sexes i si fos aquest el cas d'herència lligada al cromosoma Y, les dones no podrien ser portadores 

de la malaltia, ni arribar-la a desenvolupar, cosa que no encaixa amb en cas de la família estudiada.  

Si la malaltia seguís aquest patró d’herència, els casos (I-2, IV-2, IV-10, IV-14) no podrien ser ni 

portadores, ni afectades com sabem que ho són aquestes dones. A part d’aquests casos, també hi 

trobem un altre, l’individu II-1, tampoc encaixa amb aquest patró, ja que no poden haver-hi homes 

portadors, només homes afectats, perquè no tenen un cromosoma homòleg que pugui compensar 

l’alteració genètica del cromosoma Y, és per tot això que podem afirmar que el gen SDHB no segueix 

un model d'herència lligada al cromosoma Y. 

 

Herència lligada al cromosoma X dominant:  

 

En el cas de l’herència lligada al cromosoma X dominant, amb una sola còpia del al·lel mutat, una 

persona ja pot desenvolupar la malaltia. Aquesta herència està relacionada amb el cromosoma X. Les 

dones tenen més probabilitats d'heretar la mutació, pel fet d'agafar un cromosoma X del pare i un altre 

de la mare (XX), en canvi als homes (XY) només els hi pot passar la mare aquest cromosoma sexual 
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X. Tot i que els homes, si hereten el cromosoma X amb la mutació, comportarà que tinguin la malaltia 

des del seu naixement, és a dir, que no existeixen homes  portadors seguint aquest patró d’herència, 

perquè no tenen un cromosoma homòleg que pugui compensar l’alteració genètica del cromosoma X. 

Si un home té la mutació, presentarà la malaltia des del seu naixement. 

 

Llegenda: 

X
A
: Afectat del Paraganglioma / Feocromocitoma 

X
a
: Sa 

 
 

Aplicant tot això al nostre arbre genealògic veiem que no encaixa. L'individu III-2, no podria haver 

heretat la mutació X
A 

(que determina estar afectat) de l'individu II-1,  ja que els homes només poden 

passar la Y, en el cas que el descendent sigui noi. Altrament, trobem el cas de l’individu II-1, segons 

l'explicació d’aquest patró d’herència, no poden existir homes portadors, només afectats. És per tot 

això que podem afirmar que no pot tractar-se d'aquest tipus d'herència. 

 

Herència lligada al cromosoma X recessiva:  

 

Respecte a l'herència lligada al cromosoma X recessiva, amb una sola còpia del al·lel mutat les dones 

no poden desenvolupar la malaltia, és necessari que els dos cromosomes tinguin l'alteració per 

desenvolupar la malaltia (X
a
X

a
). En el cas dels homes, si el seu cromosoma X està afectat (X

a
), com 

que només en tenen un, i no tenen un altre per compensar aquesta alteració (XY), directament 

desenvolupen la malaltia. És per això que no poden existir homes portadors, només poden ser sans 

(X
A
Y) o afectats per la malaltia (X

a
Y). 

 

Llegenda: 
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Si comparem el nostre arbre genealògic amb la teoria de l'herència lligada al cromosoma X recessiva, 

veiem que no ens encaixa. A la segona generació podem observar un home (II-1) portador, i segons 

aquest patró no poden haver-hi homes portadors. Si continuem examinant la tercera generació, 

podem observar que l'individu afectat III-2, hauria de tenir X
a
Y com a genotip, però seguint aquest 

patró no pot ser, perquè l'individu II-1, no pot haver passat el gen afectat, atès que el pare només pot 

passar el cromosoma Y (que no està implicat amb la malaltia) si el seu descendent és un home, com 

el cas de l'individu III-2. Llavors la mare (III-3) hauria de ser qui li hagués passat el cromosoma afectat 

i veiem que no pot ser, ja que és sana, és a dir no està afectada per la malaltia (ni com a portadora ni 

com a afectada). Tot això ens porta a confirmar que el gen SDHB no segueix el patró d'herència 

lligada al cromosoma X recessiva. 

 

Herència mitocondrial: 

 

A part de la informació genètica continguda en el nucli (en els cromosomes), les cèl·lules també tenen 

ADN extra nuclear dins dels mitocondris. Els descendents d'una parella només hereten la mutació en 

el cas que la mare sigui la portadora o afectada i l'ADN amb la mutació sigui l'extra nuclear. Atès que 

en el moment de la fecundació l'home només aporta el material genètic contingut en els cromosomes. 

La dona també aporta el seu material genètic, però a més a més aporta l' ADN mitocondrial, ja que 

l'òvul és una cèl·lula molt més complexa que l'espermatozou. 

En el cas que fos l'home l'afectat, cap dels fills hereta l'alteració genètica, per tant, no hi haurà cap 

descendent afectat.  

 

 
 

En aplicar la teoria de l'herència mitocondrial a l'arbre genealògic que estem estudiant, veiem que 

tampoc encaixa. Perquè hi ha descendents d'homes que porten la malaltia i estan afectats. Segons 
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aquest tipus d'herència no afectaria cap dels seus descendents. Aquest error el podem detectar a 

partir de la III generació, aquesta inclosa, a part que tots els descendents haurien heretat la malaltia, i 

això podem comprovar que no és cert en el nostre cas. 

 

Resultats 

 

Un cop estudiats tots els tipus d'herència que estan al nostre abast, ens adonem que cap d'elles 

encaixa amb la família estudiada i per tant, podem afirmar que la nostra hipòtesi inicial no és certa. 

És llavors quan demanem ajuda al Dr. Josep Oriola (Responsable de la Genètica del Paraganglioma i 

Feocromocitoma de l'Hospital Clínic). Ell ens parla del fet que el gen SDHB, no segueix cap dels tipus 

d'herència que nosaltres hem estudiat, sinó que segueix la Teoria del Double Hit d'Alfred George 

Knudson. 

 

TEORIA DEL DOUBLE HIT  

 

Alfred George Knudson, és un genetista especialitzat en càncers genètics nascut a Los Angeles 

(Estats Units). Conegut per la seva teoria del Double Hit, i pels prestigiosos premis que li han estat 

atorgats: com el William Alan Award (1991), Albert Lasker Award for Clinical Medical Research (1998) 

i el Kyoto Prize (2004). 

La seva teoria del Double Hit demostra que el càncer és el resultat de 

mutacions acumulades de l'ADN a les cèl·lules.  

Alfred G. Knudson va crear la seva teoria a partir del retinoblastoma 

hereditari (càncer de retina), però també és aplicable a totes les 

malalties hereditàries relacionades amb un gen supressor de tumors 

com en el nostre cas del SDHB.  

En les famílies afectades de forma hereditària, un càncer relacionat 

amb un gen supressor de tumors, es produeix una primera mutació 

(primer hit) que inactiva un dels al·lels del SDHB (gen que produeix la 

predisposició a patir el Paraganglioma / Feocromocitoma tipus 4). Es 

pot tractar d'una deleció d'algun axó (en el nostre cas) o del canvi d'un sol 

nucleòtid o varis com en altres malalties. Aquesta primera mutació és l'heretada, és a dir, que ja ha 

estat incorporada des de la formació de l'individu, des del seu naixement (cas dels portadors). 

Atès que l'altre al·lel encara està actiu, un 50% de la proteïna continua fent la seva funció 

correctament, per tant l'efecte d'aquesta primera mutació és mínim.  

Segons Knudson, ha de produir-se una segona pèrdua del al·lel restant (segon hit) en un teixit 

somàtic per a desenvolupar el tumor.  

Fig.14  Alfred G. Knudson 
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Encara no s'ha descobert a què és deguda aquesta segona mutació, ja que és un càncer estrany i 

està en fase d'investigació. El què sí que s'ha vist, és que aquesta segona mutació pot ser igual que 

la primera, però en el segon al·lel. És a dir, pot ser conseqüència d'una deleció o d'un canvi de 

nucleòtid. 

 

 

La teoria del Double Hit d'Alfred G. Knudson és aplicable a l'herència del gen SDHB, és a dir, encara 

que la transmissió de la predisposició a desenvolupar un tumor sigui dominant (només és necessari 

un al·lel mutat per transmetre la predisposició), el desenvolupament del mateix tumor és recessiu 

perquè són necessaris dos al·lels mutats per a produir el tumor. Justament és per tot això, que no ens 

han encaixat els patrons d'herència estudiats anteriorment. 

Les persones que han heretat una mutació en aquest gen, durant la seva vida poden arribar a 

desenvolupar la malaltia si es produeix aquest segon hit. Però no a tothom se li acaba produint i és 

per això que la malaltia no es desenvolupa en el mateix moment. Aquest càncer no s'hereta de 

naixement, sinó que l'únic que s'hereta és el primer hit, és a dir la predisposició a patir Paraganglioma 

/ Feocromocitoma. 

 

7. DIAGNÒSTIC GENÈTIC PER DETERMINAR EL MEU GENOTIP 

 

Per determinar si jo sóc portadora de la mutació identificada a la meva família (la deleció dels exons 

del 6 - 8 del gen SDHB), s'ha realitzat un estudi genètic a la meva mare, atès que no hi ha cap familiar 

anterior en vida. Normalment s'acostuma a realitzar l'estudi genètic a la persona en vida de la 

generació més anterior possible. Això es fa per reduir els costos, ja que un cop queda descartada la 

mutació en una persona, tots els seus descendents no poden ser portadors d'aquesta, perquè no 

l'han pogut heretar. 

Per a la realització d'aquest estudi, és necessària una extracció de sang, que posteriorment serà 

analitzada en un laboratori especialitzat. A l'annex 3 trobem explicats els passos que es segueixen en 

el laboratori per poder arribar al resultat de la prova.  Mesos més tard, s'entreguen els resultats al 

Fig.15 Procés del Double Hit: A 

dalt s'observen els dos 

cromosomes homòlegs sense cap 

mutació, és produeix el primer hit 

a la dreta, i baixant més avall, és 

produeix el segon que acaba 

provocant la formació del càncer. 
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pacient. En el cas de la meva mare, trobem el resultat a continuació, amb aquest estudi, s'ha 

descartat que jo pugui haver heretat aquesta predisposició al Paraganglioma / Feocromocitoma, en 

altres paraules, tant la meva mare com jo, tenim el mateix risc a patir aquest tipus de càncers com la 

resta de la població mundial, ja que no presentem aquesta deleció. 
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8. ENTREVISTA A UN AFECTAT 

 

En David és un noi de 33 anys, resident a Les Franqueses del Vallès,  afectat pel Paraganglioma 

metastàtic, amb tres tumors, un al pit, l'altre a la pelvis que se li havia infiltrat a la bufeta i un altre a la 

nuca.  

He tingut l'ocasió de seguir el seu cas de prop des del moment que no li donaven gaires esperances, 

fins ara després de l'operació que es va realitzar amb èxit de l'extracció del Paraganglioma principal, 

que tenia a la pelvis, el dia 18 de novembre de 2014. 

El seu, és un meravellós cas de superació personal, malgrat ser tan jove, tant per la seva part com 

per la dels seus familiars que li han donat suport. 

Amb persones com ell, és quan ens adonem que lluitar fins al final val molt la pena, ja que durant 

l'estiu justament quan es va realitzar aquesta entrevista, en David no tenia del tot clar el seu futur 

quan pensava en la malaltia i va passar per una depressió important, però és increïble com va treure 

les forces per continuar endavant i intentar lluitar contra el Goliath (com ell anomena al seu 

Paraganglioma).  

El cas del David confirma els mals diagnòstics que es fan constantment,  en comptes de diagnosticar-

li Paraganglioma li van diagnosticar migranya, perquè es marejava en orinar, es cansava ràpid, tenia 

un bony al pit que li van dir que segurament seria una bola de greix, ja que si hagués estat càncer, ja 

s'hagués mort, això és perquè el Paraganglioma es desenvolupa molt lentament i és per aquest motiu 

que no li havia causat la mort. No va ser fins 23 anys més tard, que li van fer el diagnòstic correcte. 

En ser una malaltia minoritària, els metges no es posaven d'acord en quin tractament era l'adequat 

pel seu cas, al final van prendre una decisió, l'anaven a operar, però el David i els seus familiars, van 

voler buscar més solucions davant de la incertesa que notaven en els metges. Llavors va ser quan va 

contactar amb una doctora de Castelló, que li ha portat el seu cas. Si s'hagués realitzat l'operació en 

el moment que estava prevista, molt possiblement, el David no hagués sortit de quiròfan, ja que en 

tocar el tumor sense haver fet un bon preoperatori i tenir coneixements amplis sobre el tema és molt 

perillós, l'índex de catecolamines es pot disparar i actuar com una bomba d'hormones que acaba 

provocant la mort de l'individu. Sortosament, no es va acabar realitzant aquesta operació. 

Un cop a Castelló, el David va seguir un tractament de quimioteràpia, fins al moment que van poder 

operar-lo, el dia 18 de novembre de 2014. 

Després de l'operació, encara no es creu que sigui veritat, ja que portava amb aquest tumor des dels 

10 anys i li sembla extraordinari que després de donar-li males notícies en el primer moment del 

diagnòstic, ara havent pogut passar per quiròfan, pugui saltar, córrer, no té cap mena de dolor. I li han 

tornat totes les ganes de viure. Em va sobtar una frase que em va dir la seva parella, la Katy: Ara en 

David és com un nen petit, encara que ara porti les grapes de l'operació, ell només té ganes de viure 

la vida al 100%, sense importar-li res més. 

Ara en David es troba recuperant-se de l'operació, i ja tenen tot el material per quan estigui recuperat 

del tot, poder-li extreure l’altre Paraganglioma que té al pit. 
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● Entrevista adjunta a l'annex 4 

 

9. ENTREVISTA A DUES GERMANES POSSIBLES PORTADORES 

DE LA MUTACIÓ 

 

En aquest apartat, s'han realitzat dues entrevistes a dues germanes que han viscut en el mateix àmbit 

familiar, i que es trobaven davant d'un possible cas de ser portadores de la deleció dels exons del 6-8 

del gen SDHB. Aquestes entrevistes s'han realitzat amb l'objectiu de determinar quines són les 

causes que porten a què una persona es vulgui realitzar les proves de l'estudi genètic per saber si 

està afectada o que no se les vulgui realitzar. 

Amb aquestes entrevistes s'ha arribat a la conclusió següent: 

Hi ha persones que prefereixen viure despreocupades, en la ignorància, "si els hi ha de tocar, ja els hi 

tocarà" (com diu una de les entrevistades) i viure sense saber que tenen l'espasa de Dàmocles a 

sobre, que qualsevol dia pot desenvolupar aquest tipus de càncer (normalment, aquestes persones 

no acostumen a tenir gaires coneixements de la malaltia). Aquest seria el cas de la germana 1 que no 

s'ha realitzat l'estudi genètic. 

Per contra, les persones que tenen més coneixements de la malaltia, acostumen a ser més 

propenses a realitzar-se l'estudi genètic, ja que pensen que és millor un diagnòstic a temps, perquè 

d'aquesta manera hi ha més probabilitats en la cura de la malaltia. Aquest és el cas de la germana 2. 

● Entrevistes adjuntes a l'annex 5 

 

10. CONCLUSIONS 

 

● Respecte a la nostra hipòtesi inicial: "Tenint en compte el fenotip d'una família afectada pel 

Paraganglioma / Feocromocitoma, creiem que l'herència del gen que causa la malaltia 

segueix un patró d'herència mendeliana del tipus recessiu." Un cop fet l'estudi genètic, podem 

assegurar que la nostra hipòtesi no era encertada. Com hem pogut veure en l'estudi de 

l'herència del gen SDHB, aquest gen, no correspon a cap dels tipus d'herència estudiats sinó 

que segueix la Teoria del Double Hit. 

 

● Tots els gens relacionats amb el Paraganglioma i el Feocromocitoma (SDHD, SDHAF2 / 

SDH5, SDHC, SDHB, SDHA, TMEM127, MAX, FH, NF1, RET, VHL, KIF1B, PHD2, i pot ser 

que se'n descobreixin de nous) només incrementen el risc a patir la malaltia, en cap moment 

vol dir que en el cas de tenir una mutació en algun d'aquests gens, el pacient haurà de 

desenvolupar la malaltia. Això es pot explicar gràcies a la Teoria del Double Hit que diu que 

l'acumulació de tares genètiques acaben formant càncers.  
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● Perquè es desenvolupi la malaltia és necessària una segona mutació que encara no s'ha 

descobert a què és deguda, ja que és un càncer estrany i està en fase d'investigació. El que 

si que s'ha vist, és que aquesta segona mutació, pot ser igual que la primera, però en el 

segon al·lel, és a dir, pot ser conseqüència d'una deleció o d'un canvi de nucleòtid. 

 

● Una pregunta plantejada  a l'inici, era saber si sóc portadora de la deleció del gen SDHB, i per 

tant poder presentar un major risc a desenvolupar el Paraganglioma / Feocromocitoma. Això, 

ha quedat descartat en realitzar l’estudi genètic en relació amb la deleció dels exons del 6 – 8 

del gen SDHB a la meva mare amb un resultat negatiu.  

Al no ser portadora d’aquesta deleció, tant la meva mare com jo i els meus possibles 

descendents, vol dir que tenim el mateix risc que tota la població mundial a desenvolupar 

aquest tipus de càncer, ja que ella no m’ha pogut passar la mutació d'aquest gen. 

 

● L'entrevista amb l'afectat ens servia per comparar la teoria de la malaltia amb la realitat. Ens 

ha confirmat la veracitat de la nostra part teòrica, atès que presentava símptomes com els 

que han estat descrits al llarg del treball i ha realitzat alguns dels tractaments proposats com 

la quimioteràpia o la cirurgia. Tanmateix, també confirma que molts cops es realitzen mals 

diagnòstics, a causa de la gran quantitat de símptomes que pot presentar aquest càncer. 

 

● Amb els casos analitzats de les dues germanes (que han viscut en el mateix àmbit familiar) i 

que tenen les mateixes possibilitats d'haver heretat la mutació que causa la predisposició al 

càncer, he arribat a la conclusió que hi ha certs motius que porten a una persona voler 

realitzar-se les proves de l'estudi genètic. Aquesta decisió s'acostuma a prendre, quan una 

persona té coneixements més amplis de la malaltia en qüestió, o bé, té familiars o coneguts 

afectats per aquesta i sap que diagnosticar-la a temps millora el seu pronòstic. Per contra, un 

menor grau de coneixement de la malaltia i l'opció de viure amb la ignorància, és triada per 

les persones que no es volen realitzar l'estudi genètic. 
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Fig. 3  Feocromocitoma indicat amb les fletxes blaves en una tomografia 

computada 

Fig. 2  Feocromocitoma indicat amb 

les fletxes blaves en una ressonància 

magnètica 

Fig.1  Feocromocitoma metastàsic amb tomografia 

MIBG 

Fig. 4  Paraganglioma amb CAT scan. 

Fig. 5  Paraganglioma extra adrenal indicat amb les fletxes blaves. 

Fig. 6 Paragangliomes indicats amb les fletxes 

blanques en una tomografía computada (TAC) de 

l'abdomen.  
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SEQÜÉNCIACIÓ DELS EXONS DEL GEN SDHB 

 

Un gen, està compost per una sèrie d’introns i exons. 

Els introns són les seqüències d'ADN o ARN que separen els exons. Els introns no codifiquen la 

proteïna, ja que són eliminats per l'ARN abans de ser traduïts a aminoàcids. 

Els exons són les seqüències d'ADN que porten la informació genètica que es transfereix a l'ARN 

missatger, que per tant, tradueix als aminoàcids que constitueixen la proteïna. El nombre d'exons varia 

segons el gen, en el cas del gen SDHB, està format per vuit exons. 

 

 

El que trobem a continuació, és la seqüenciació dels exons del gen SDHB. Qualsevol canvi en la 

següent seqüència pot comportar Paraganglioma / Feocromocitoma. 

 

 1 -  ATG  GCG GCG  GTG  GTC  GCA  CTC  TCC  TTG  AGG  CGC  CGG  TTG  CCG  GCC  ACA  ACC  CTT  GGC  GGA - 60  

   1 -   M A A V V A L S L R R R L P A T T L G G - 20  

 

 61 -  GCC TGC CTG CAG GCC TCC CGA GGA GCC CAG ACA GCT GCA GCC ACA GCT CCC CGT ATC AAG - 120  

 21 -  A C L Q A S R G A Q T A A A T A P R I K  - 40  

 

121 -  AAA TTT GCC ATC TAT CGA TGG GAC CCA GAC AAG GCT GGA GAC AAA CCT CAT ATG CAG ACT - 180  

  41 -  K F A I Y R W D P D K A G D K P H M Q T - 60  

 

181 -  TAT GAA GTT GAC CTT AAT AAA TGT GGC CCC ATG GTA TTG GAT GCT TTA ATC AAG ATT AAG  - 240  

  61 - Y E V D L N K C G P M V L D A L I K I K - 80  

 

241 - AAT GAA GTT GAC TCT ACT TTG ACC TTC CGA AGA TCA TGC AGA GAA GGC ATC TGT GGC TCT - 300  

  81 - N E V D S T L T F R R S C R E G I C G S - 100  

 

301 - TGT GCA ATG AAC ATC AAT GGA GGC AAC ACT CTA GCT TGC ACC CGA AGG ATT GAC ACC AAC  - 360  

101 - C A M N I N G G N T L A C T R R I D T N - 120  

 

361 - CTC AAT AAG GTC TCA AAA ATC TAC CCT CTT CCA CAC ATG TAT GTG ATA AAG GAT CTT GTT - 420  

  21 - L N K V S K I Y P L P H M Y V I K D L V - 140  

 

421 - CCC GAT TTG AGC AAC TTC TAT GCA CAG TAC AAA TCC ATT GAG CCT TAT TTG AAG AAG AAG - 480  

141 - P D L S N F Y A Q Y K S I E P Y L K K K - 160  

 

481 - GAT GAA TCT CAG GAA GGC AAG CAG CAG TAT CTG CAG TCC ATA GAA GAG CGT GAG AAA CTG - 540  

161 - D E S Q E G K Q Q Y L Q S I E E R E K L - 180  

 

541 - GAC GGG CTC TAC GAG TGC ATT CTC TGT GCC TGC TGT AGC ACC AGC TGC CCC AGC TAC TGG  - 600  

181 - D G L Y E C I L C A C C S T S C P S Y W - 200  

Fig. 7 Estructura del gen SDHB. (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 són els exons), que es troben separats pels introns. 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 
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601 - TGG AAC GGA GAC AAA TAT CTG GGG CCT GCA GTT CTT ATG CAG GCC TAT CGC TGG ATG ATT - 660  

201 -  W N G D K Y L G P A V L M Q A Y R W M I - 220  

 

661 - GAC TCC AGA GAT GAC TTC ACA GAG GAG CGC CTG GCC AAG CTG CAG GAC CCA TTC TCT CTA - 720   

221 - D S R D D F T E E R L A K L Q D P F S L - 240  

 

721 - TAC CGC TGC CAC ACC ATC ATG AAC TGC ACA AGG ACC TGT CCT AAG GGT CTG AAT CCA GGG - 780  

241 - Y R C H T I M N C T R T C P K G L N P G - 260  

 

781 - AAA GCT ATT GCA GAG ATC AAG AAA ATG ATG GCA ACC TAT AAG GAG AAG AAA GCT TCA GTT - 840  

261 - K A I A E I K K M M A T Y K E K K A S V - 280  

 

841 - TAA  - 843  

            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E7 

E8 
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ANNEX 3: 

Estudi i proves 

genètiques 
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ESTUDI GENÈTIC 

 

L’estudi genètic d’una família es fa quan hi ha antecedents de familiars presentin o hagin presentat la 

malaltia. Segons com sigui la situació de cada pacient o família, és a dir, com s'hagi presentat el 

càncer. A continuació tenim la clau dicotòmica que s'utilitza per decidir quin gen estudiar per poder 

trobar abans la mutació que ha causat el tumor i reduir costos de l'estudi de gens innecessaris. 

 

 
Fig. 8 Clau dicotòmica que s'utilitza per decidir quin gen estudiar per poder trobar abans la mutació que ha causat el tumor 
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En el cas de la meva família l’estudi genètic que s’està analitzant la deleció dels exons 6-8 del 

cromosoma 1, que és la forma com es presenta la malaltia en aquest cas. Aquesta mutació va ser 

detectada a causa que s'han detectat diferents tipus d'expressió d'aquest mateix càncer, 

Paraganglioma o Feocromocitoma, com paragangliomes de cap i coll, càncer renal de cèl·lules clares, 

paraganglioma cervical bilateral i Feocromocitoma extragangliomar. 

Per realitzar aquesta prova, primer de tot, s’ha de fer un arbre genealògic per veure la gent que pot 

està afectada i llavors posar-se en contacte amb ells. Un cop hagin acceptat fer-se les proves, cosa 

que no sempre passa, els possibles pacients són dirigits a un hospital o centre mèdic on tinguin els 

recursos per realitzar la prova. 

Aquesta prova consisteix una primera extracció de sang que posteriorment, s’analitzarà al laboratori. 

A continuació explicarem tot el procés que es du a terme en el laboratori per determinar si una 

persona és portadora d’aquesta mutació, és a dir, de la deleció dels exons del 6 - 8 en aquest cas 

estudiat, però es segueix el mateix procediment per qualsevol altre tipus de mutació en l’estructura 

del cromosoma. 

 

REALITZACIÓ DE LA PROVA PER LA DETECCIÓ DE LA DELECIÓ 

DELS EXONS DEL 6 - 8 AL LABORATORI 

 

En el laboratori es segueixen els passos següents: 

1. Extracció dels limfòcits de la mostra de sang obtinguda del pacient. 

2. Extracció de l'ADN dels limfòcits. 

PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) 

3. Desnaturalitzar la cadena de l'ADN amb calor, aquest procés es porta a terme a 95ºC. En 

desnaturalitzar la cadena, s'obté la cadena de l’ADN separada.  

4. Amb la cadena d'ADN desnaturalitzat, es disminueix la temperatura fins a 60ºC. En aquest 

moment s'afegeixen els encebadors (també anomenats primers, que normalment són els 20 

nucleòtids que es troben abans del gen que volem estudiar), en el nostre preparat. Aquests 

primers es col·loquen en el lloc on encaixen les seves bases nitrogenades. Això permet 

identificar més ràpidament el gen que es vol descriure i poder separar-lo amb més facilitat. 

5. L'enzim polimerasa va sintetitzant la cadena complementària des del primer com a suport 

inicial per a la síntesi d'aquest nou ADN. Aquest procés es produeix a 75 - 80 ºC. La 

polimerasa sintetitza una nova cadena d'ADN complementària a la cadena inicial afegint els 

nucleòtids complementaris en direcció 5' → 3', unint el grup 5' -fosfat dels nucleòtids al grup 

3'- hidroxil del final de la cadena d'ADN creixent. El temps necessari per aquest procés depèn 

de la fracció d'ADN que es vol amplificar.  

6. Aquest cicle de la polimerasa, es realitza 30 cops, la duplicació del qual, és exponencial, de 

manera que al final s'obtenen 2 bilions de còpies del fragment d'ADN que es vol estudiar. 
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7. Un cop s'ha finalitzat el procés de la PCR, es comprova mitjançant una electroforesi que el 

fragment d'ADN que es vol estudiar s'hagi amplificat correctament. En aquest cas es continua 

al següent pas, en el cas de no ser així, s'ha de tornar a repetir tot el procés de la PCR. 

8. Un cop tot el procés esmentat anteriorment, s'ha realitzat correctament, es procedeix a fer 

una lectura dels nucleòtids. Mitjançant aquest procés, es pot observar si hi ha alguna mutació 

(alteració) en el fragment d'ADN, respecte a un ADN sense mutacions. És en aquest moment, 

que es podrà fer el diagnòstic del pacient. Depèn de l'alteració que contingui el seu ADN, 

podrem dir que és la causa de la seva malaltia, en aquest cas de Paraganglioma / 

Feocromocitoma. Com s'ha comentat anteriorment, no hi ha una sola mutació que pugui 

causar aquest tipus de càncers, sinó que actualment s'han detectat més de 150, però en 

poden haver-hi moltes més, un sol canvi de nucleòtid ja pot causar la malaltia. En el cas que 

la malaltia sigui provocada per la deleció d'exons sencers, mitjançant aquesta prova no es 

detectarà la mutació, s'haurà de fer una MLPA (multiplex ligation-dependent probe 

amplication) per poder detectar aquest tipus de mutacions. Aquest és el cas davant el qual 

ens trobem, és a dir, si haguérem realitzat tot aquest procés comentat anteriorment, no 

haguéssim detectat l'alteració. 

MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplication) 

Per dur a terme aquesta tècnica, s'han de fer servir varies sondes (de 20 a 40) que s’uneixen 

a cada un dels exons del gen que es vol estudiar. Com a resultat, cada sonda s’amplifica i 

s’obtenen una sèrie de fragments que s’observen en forma de pics. Si alguns d’aquests pics 

tenen la meitat de l’alçada que els tocaria, vol dir que en un dels dos cromosomes hi falta un 

fragment d’ADN. En el cas de la família estudiada, en el cas índex, és a dir, la primera 

persona a qui van estudiar els seus gens, van detectar-li una deleció que afectava als exons 

6, 7 i 8 del gen SDHB, localitzat al cromosoma 1. Per tant, tots els estudis relacionats amb la 

mateixa família relacionats amb el Paraganglioma / Feocromocitoma tipus 4, han estat 

estudiats per aquesta mutació. 
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Fig. 9 Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) 
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ANNEX 4: 

Entrevista a un 

afectat 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Realitzant l'entrevista amb en David. 
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A continuació trobem l'entrevista amb el David realitzada a l'agost, abans de l'operació. 

 

- Quan vas saber que estaves afectat per aquest tipus de càncer?  

- L'onze d'octubre del 2013, l'any passat. I al novembre vaig començar a visitar-me a l'hospital de  

Castelló. 

 

- Havies sospitat que es tractava d’alguna cosa semblant? 

- Ens ho imaginàvem una miqueta, perquè tenia un "bony" molt gran en el pit i alguna cosa pensava, 

però no volia imaginar-me que es tractés d'això i menys res tan estrany. No volia saber que es 

tractava de càncer. 

 

- Com et vas sentir en aquell moment? 

- Va ser un cop molt dur, però no el primer dia. El primer dia no ho arribes a acceptar, sí que saps que 

és alguna cosa molt dolenta i això, però quan passen quatre o cinc dies, llavors és quan te n'adones 

realment del que t'han dit i llavors és quan ve el cop més dur, encara que ara per ara, encara no ho 

he assumit al cent per cent, perquè costa molt, et descol·loca tot. Acceptes que està a la teva vida 

però costa molt. 

Tinc una amiga de la Oncovallès, que la setmana passada li van donar l'alta de càncer de mama, 

però encara no s'ho creu, ho diu contenta, li han donat l'alta i torna a treballar i tot, però li veus la cara 

que té alguna cosa, no sé quina, però que no s'ho acaba de creure. És un cop tan gran que crec que 

mai et recuperes. Tant les bones notícies com les dolentes.  

La paraula càncer, és molt dura, d'haver-la sentit tota la vida com una cosa tan dolenta. És molt dur. 

 

- Com t'ho vas notar? 

- Feia anys que em molestava el bony i vaig anar al metge, uns tres anys abans que em 

diagnostiquessin el Paraganglioma, aquest primer cop, em van fer moltes proves, però no em van 

detectar res de res, només una taqueta al pulmó, com un nòdul al pulmó, em van dir que era de 

fumar, però vaig deixar de fer-me proves perquè jo notava que tenia un bony, però els metges em 

deien que no apareixia en cap prova, i em van dir que res, que no sortia res i ho vaig deixar tot.  

Quan vaig conèixer a la Katy (la meva parella) em va fer tornar anar. Ara ja em feia molt més mal i em 

molestava molt, era molt gran, es notava moltíssim, i em va convèncer. 

 

- Llavors et van dir que hi havia alguna cosa? 

-Si, llavors van veure que hi havia un tumor, van fer la biòpsia i si, em van dir que era Paraganglioma.  

 

-La biòpsia i el diagnòstic te'l van fer ja a Castelló? 

No, va ser aquí a Vilanova i la Geltrú. Van trigar moltíssim a fer el diagnòstic. Van fer la biòpsia, la van 

analitzar ells i eren uns deu / quinze dies que no trucaven, i vaig decidir trucar jo mateix. Es veu que 

l'havien enviat a l'Hospital de Sant Pau, perquè no em volien dir que fos dolent, però havia sortit una 
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coseta que no sabien que era i això. Llavors van tornar a trigar uns altres quinze dies i llavors em van 

dir que tenia el Paraganglioma.  

Allà em van dir que em farien un tractament químic, jo no entenia res entre el xoc del diagnòstic i amb 

noms així tècnics que sembla que no et vulguin dir el que tens realment... Estava amb la Katy i ella va 

preguntar: -Però com químic? Això és bo o dolent?; I ens van contestar - bé, és una malaltia tumoral 

que s'ha de tractar amb un tractament químic. I la Katy va preguntar: -És un càncer i ha de realitzar 

quimioteràpia? I ens van contestar que sí. La Katy i jo havia arribat el moment que no enteníem res 

perquè et munten un núvol que si això o lo altre... en comptes de dir les coses clares que ja et penses 

que encara és una cosa molt pitjor.  

Però ells tampoc tenien molt clar el que anaven a fer, perquè aquell metge el que em va diagnosticar 

va dir que jo era el segon cas de Paraganglioma en trenta anys que veia ell. I em van derivar a 

l'Hospital de Bellvitge al ICO (Institut Català d'Oncologia). I ja allà, em volien fer quimioteràpia, però 

no tenien clar quin tipus fer-me, vam estar anant cada dimarts durant tres setmanes, i cada dia em 

deien encara no ho sabien que s'havien de reunir i així les tres setmanes i a la quarta setmana em 

van dir que em volien operar obrir-me i treure-ho tot, els tres tumors de cop.  

Paral·lelament a això la mare de la Katy havia trobat una doctora a Castelló (Comunitat Valenciana) i 

ja l'havíem anat a veure per primer cop. La vam anar a veure i va ser llavors al cap de dos o tres dies 

que em van dir que em volien obrir. I llavors vaig trucar a la doctora per dir-li que em volien obrir i ella 

em va dir que ni parlar-ne que ho deixes tot, i que anés a veure-la allà a Castelló. 

Llavors ja vam demanar la derivació de Bellvitge a l'Hospital provincial de Castelló. Que va costar lo 

seu, per burocràcia de comunitats autònomes, però ho vam aconseguir. 

 

- Com veu trobar a la doctora de Castelló? (Aquesta pregunta la va respondre la mare de la 

Katy) 

Vaig ser jo, buscant, buscant, buscant, ... per Internet potser em vaig passar entre tres o quatre dies 

buscant. Sense dir-los res ni al David, ni a la Katy, però jo anava buscant. Tot això ho vaig fer perquè 

ells van portar el diagnòstic i me'n recordo que la meva filla, la Katy, em va dir: Llegeix-te'l mama. I 

me'n recordo que em vaig quedar amb l'última frase que posava Paraganglioma extrarenal metastàtic 

i a mi em va sonar molt fort. I la meva filla em va preguntar: tu que entens? I li vaig respondre que jo 

res, que això ho entenen els metges. I jo mentrestant anava buscant quan ells no estaven, tot el que 

sortia no ho volia veure, això no ho volia jo. Volia informació d'algun expert en aquest tema, però no 

trobava res, no sortia res. Fins que al tercer o quart dia de buscar vaig trobar a la doctora, vaig trobar 

un retall d'un diari de Castelló. Vaig començar a cercar informació sobre ella, que s'havia format i 

havia fet unes pràctiques i uns estudis als Estats Units, que l'havien vingut a buscar per arribar a un 

conveni i tot això m'ho vaig creure, i m'ho vaig quedar. 

Llavors va ser un dimarts que vam anar a l'oncolòleg i jo no vaig entrar, no em deixaven entrar, van 

entrar el David, la seva mare i la Katy. Allà els van dir que no es podria fer res i ho van pintar tot molt 

negre, molt negre. 
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David: Aquell va ser el dia que vam preguntar de congelar l'esperma. Ens van mirar molt malament, 

com dient on vas tu ara a tenir fills. Ens va dir: no val la pena ara, no val la pena ni que us ho 

plantegeu. I la Katy va dir: Qui t'ha dit que jo vulgui tenir un fill ara, jo estava pensant en un futur. I ens 

continuaven dient que no valia la pena. 

Quan ens van dir això, ens vam ensorrar de cop.  

Els metges a vegades no tenen tacte per res.  

 

-Això va ser a Bellvitge? 

SÍ, tot això va ser aquí. 

Katy: Mai m'havia marejat, però aquell dia, no veia res, quan ens van dir tot això vaig començar a 

sentir com una claustrofòbia... Molt fort. 

Mare de la Katy: Després de tot això vam anar a la cafeteria per alguna cosa, no me'n recordo. No 

ens podíem mirar, perquè jo mirava a la meva filla i estava plorant, mirava a la mare del David i 

estava plorant, el mirava a ell i estava transposat. Llavors va ser quan em vaig recordar de la doctora, 

vaig començar a buscar en el mòbil i li vaig ensenyar a la Katy i ella primer, me'n recordo de la seva 

cara, primer ho va mirar, ho va tornar a llegir i va dir emocionada: Mira David el que hi ha aquí! Però 

ell no va reaccionar, ho va llegir però no ho va acabar d'entendre, ni li va donar importància ni sabia 

de què es tractava realment i la seva mare tampoc. Va donar la casualitat, no sé com era que ells 

vivien a Vilanova i la Geltrú, la Katy no anava a venir a casa per anar a treballar, se n'anava 

directament a Vilanova o no sé exactament com va ser. La qüestió va ser que ella va venir cap a casa 

amb mi. En arribar a casa vam encendre l'ordinador vam veure l'Hospital i tots els detalls i la Katy em 

va dir: I si truco? I jo li vaig dir, provem-ho, endavant. I va trucar. La va atendre la infermera i li va dir: 

sí, sí, tu tranquil·la que quan acabi la consulta ella et truca. No eren les dues de la tarda que la va 

trucar la doctora molt bona persona, la va escoltar, molt atenta, li va dir, veniu cap aquí, però veniu ja. 

I a ella se li va obrir el cel. 

Katy: Li vaig dir però com anirem? I em va contestar: no et preocupis, t'allotgem aquí, el que faci falta, 

el que necessiteu però heu de venir ja. Ens va convèncer i vam anar. 

Mare de la Katy: Això va ser un dijous i el dimarts següent el David tenia consulta a l'oncòleg de 

Bellvitge que ja li anaven a dir el que li anaven a fer. Llavors li vam dir a la doctora que aniríem el 

dilluns, per anar abans que a Bellvitge, volíem anar abans.  

Va arribar el meu marit i em va dir: Vero, a veure, el pas és molt gran, perquè no aneu ja? Ella la va 

trucar i li va enviar un correu a la doctora dient-li: Podem anar demà? I ella molt amable ens va dir 

que sí, a les dues estic a la planta d'oncologia.  

L'endemà, ens en vam anar cap a Castelló. Ens va atendre amb molta normalitat i una humanitat fora 

de sèrie, ens va atendre a tots a la sala, cosa que esperàvem que fos el David en una consulta però 

res, a la sala d'espera. Ella molt amable li va dir al David que li expliqués el que sentia, el va 

començar a investigar a mirar. El David estava parlant i la doctora anava mirant les mans, ... 

David: I de cop em va dir: Treu la llengua. I jo d'acord, d'acord. 
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Mare de la Katy: I el David seguia parlant i ella continuava examinant-lo, era una passada. Jo 

pensava: aquesta dona no és normal. A partir d'allà ell ja va tenir molt clar que volia que el portés la 

doctora de Castelló. 

Katy: Perquè el pas de renunciar aquí a Bellvitge l'únic tractament que hi ha a anar a un altre lloc, és 

molt bèstia. 

Mare de la Katy: Perquè la doctora li va dir al David: Tu quan vas a fer pipí, et mareges? I ell es va 

quedar com al·lucinant, com ho sabia ella? I ella li va dir: És normal, perquè tu tens això i allò altre,... 

David: A més a més va dir la doctora: Primer farem això, després allò altre, ... i va apuntar cinc passos 

que volia començar a fer. Cosa que aquí a Bellvitge no tenien ni idea de què fer. I em va convèncer. 

Mare de la Katy: La doctora anava apuntant coses i remarcant: - Jo el que vull és bloquejar, bloquejar 

i bloquejar, ho anava enquadrant. 

Katy: I l'ha bloquejat, està seguint tots els passos, ara ja el següent és l'operació, és una passada.  

Mare de la Katy: Llavors vam anar a Bellvitge, a la visita que teníem, els vam deixar parlar, el volien 

operar, que havien parlat molts cirurgians i molts oncòlegs, tot l'hospital estava reunint-se junt i que 

anaven a participar en l'operació, que seria molt llarga, tots estaven opinant. I llavors va ser quan ell 

va dir que se n'anava cap a Castelló.  

Katy: El David li va donar el número de telèfon de la doctora, per si volien parlar amb ella, li vam 

posar sobre la taula i ens el va apartar, ens el va retornar dient-nos que no feia falta.  

David: Jo li vaig veure una cara com d'alleujament, tranquil·litat.  

Katy: A mi no em va agradar gens. 

Mare de la Katy: La doctora li va dir al David que el que li diguessin allà, la truqués i que li expliques. I 

llavors el David en sortir va trucar. I el David li va explicar: m'han dit que em volien operar, per 

treure'm els dos tumors, la doctora es va quedar callada, i li va dir: Mare meva quina bogeria! Tu tens 

les catecolamines pels núvols i no et poden operar, no pots entrar en un quiròfan. Quan haguessin 

tocat el tumor, hagués començat a secretar hormones i et podries haver quedat allà. Ella sabia 

perfectament del que parlava i això dóna molta seguretat. A més a més és una metgessa fora del que 

és normal, ella li diu al David que li passi pel Whatsapp les pressions i això. 

David: Vam estar mesos passant-li tres cops els dies la tensió. 

Katy: I si ell no li contestava, ella m'escrivia a mi. O a vegades per contrastar opinions em pregunta a 

mi i després al David o a l'inrevés. 

Mare de la Katy: O a vegades em truca a mi, per preguntar-me com està la Katy, com porta el David 

lo seu i com estan entre ells. Unes coses ... Jo no ho havia vist en la meva vida, és super humana, 

això és el millor que té. S'asseu a la llitera a parlar, ... 

David: Ostres sí, venia a l'habitació, s'asseia al meu costat i em posava el braç per darrere el coixí. Un 

metge allà tombat al llit amb tu, això és super estrany. 

Katy: Va haver-hi un dia que es va esperar a què acabes tota la quimioteràpia, tota la tarda, fins les 

vuit o les nou de la nit. Ensenyant-nos fotos de la seva família. Jo al·lucinava, això no és normal, jo de 

veritat, mai havia vist aquestes coses. 

Mare de la Katy: Perquè en la segona quimioteràpia, va tenir un baixó bastant important. 
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David: Va baixar l'oxigen, va pujar la tensió i no me'n recordo de què més. 

Mare de la Katy: Es va descompensar tot, llavors la tercera, li van fer a la UCI, i la quarta ella es va 

quedar tota la tarda, aquell dia que hem dit abans, allà a l'habitació parlant de coses sense sentit 

(ximpleries) perquè el David no es poses nerviós, perquè tot era causat pels nervis. 

Katy: Li va fer com una reacció al·lèrgica, però psicològica, no era ni de la quimioteràpia, era de lo 

dels vòmits que et fan abans. I me'n recordo que jo vaig baixar a comprar el menjar i em va enviar un 

Whatsapp dient-me que ja li posaven la quimioteràpia i li vaig dir a la meva mare que anava a veure'l 

a acompanyar-lo i això. Vaig pujar i estava envoltat d'infermeres, de la doctora, hi havia metges que 

no sabien que havia passat ni perquè, ... I tenia tot el pijama obert i l'oxigen i tot. Vaig arribar jo i se'm 

van caure les bosses en veure-ho. I les infermeres dient-me que no passava res, que estigués 

tranquil·la, però jo no podia ni parlar, no m'ho esperava per res. I quan em va veure li va començar a 

pujar l'oxigen. Les infermeres al·lucinant, i des de llavors sempre li dono la mà quan li fan 

quimioteràpia. El contacte humà és una passada. 

 

- Què és el primer que va fer en saber-ho? Vas buscar per Internet o alguna cosa? 

 

Si, vaig buscar informació de Paraganglioma, el nom, vaig anar llegint, el que passa és que hi ha molt 

poca informació. És veritat que en anglès n'hi ha més, però jo l'anglès no l'entenc gaire. El que podia 

ho anava llegint.  El que trobava, tampoc m'he posat a investigar ni res, i dels "foros" passo, no vull 

saber-ne res, perquè allà cadascú diu el que vol i se'n va tot pels núvols. Si tinc algun dubte, 

prefereixo preguntar-li a la doctora. 

 

- Havies sentit a parlar abans d’aquest tumor? 

No, res de res, quan m'ho van dir em va sonar molt estrany i vaig trigar un parell de setmanes com a 

mínim per aprendrem el nom. I llavors el Feocromocitoma, aquest sí, que ja vaig trigar mesos. 

(Em va dir tot rient) 

 

- De Feocromocitoma no estàs afectat veritat? 

No, d'aquest rés, són molt semblants però diferents. 

 

- Coneixies algú que hagués estat afectat? 

No tampoc, si no ja m'hauria sonat el nom. 

 

- Com està enfocat el teu tractament?  

En quimioteràpia bàsicament. Al principi només va ser quimioteràpia, em van ingressar la primera 

vegada una setmana, em van fer la quimioteràpia en tres dies. Eren tres o quatre hores cada dia més 

o menys i després em vaig quedar els altres dies a part de fer proves, en observació.  

Ja a la segona vegada només vam ingressar un dia, me la posaven en dos dies, em sembla que van 

ser tres quimioteràpies de dos dies i ara ja només vaig el dia de visita, perquè m'han passat la 
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quimioteràpia a pastilles. Ara estic amb les pastilles i vaig cada tres setmanes. Allà em posen un 

component que no és quimioteràpia, és un reforç pels ossos, es diu Zometa, em posen això allà a 

l'hospital de dia i llavors ja està. Totes les pastilles, anàlisis pel dia, anàlisis d'orina per controlar les 

catecolamines i cap a casa. 

 

- T'ha reduït molt, com ha estat això? 

Sí, ha reduït la metàstasi un vint per cent i els altres un set per cent més o menys. Això al principi ara 

m'ha reduït al màxim, gràcies al Pentan. 

 

- Quan et va començar a reduir? 

Va ser quan va canviar les pastilles, ... 

Katy: No, crec que va ser al gener, el 31, per ser més concrets, ho tenia aquí apuntat. Ho tinc tot 

apuntat, tinc fotos de tots els goters de la quimioteràpia que li posaven. 

David: Si, els comparava, mirava la data de caducitat, ... Un dia vam haver de preguntar perquè 

posava que estava caducat del dia anterior i vaig haver de preguntar-ho. Però es veu que era perquè 

estava preparada el dia anterior, i es veu que era normal. Però la doctora estava molt contenta del fet 

que ens haguéssim fixat. Va venir una infermera i li va dir: Quants pacients et pregunten per la data 

de caducitat? I la infermera: Cap (així una mica al·lucinant). I la doctora li va dir: És perquè és el 

David. 

Mare de la Katy: Perquè es veu que la gent deixa que li posin al seu cos, el que sigui, es posen a les 

mans del seu metge. Però és responsabilitat nostre saber que és el que ens estan posant. Jo crec 

que està molt bé fer-ho així com el David. Saber per a què és cada cosa... Ell sempre pregunta: I això 

per a què és, i això perquè, i això? Ja me'n posat un aquest matí, ... 

David: En la medicació sempre les corregia també, en les pastilles per exemple deia: no, aquesta és 

una i mitja o aquestes són de dos mil·ligrams i les meves són de quatre. 

Katy: Fins i tot les infermeres li preguntaven: I ara que et toca?  

David: Sempre m'anaven preguntant, cosa que jo abans no sabia ni l'iboroprufeno quan me l'havia 

pres, era una mica despistat. 

Mare Katy: Però està molt bé conscienciar-se i preguntar, per si de cas. Hi ha una cosa que em fa 

molta gràcia, la doctora sempre et pregunta: Com estàs? Com et sents? I ell li contesta: Tinc dolor. I 

la doctora li contesta: Però com és aquest dolor? I el David li torna a contestar: es així i tal. La doctora 

torna a preguntar: A veure et faig un gràfic de l'u al deu. Això és molt habitual en ella. 

David: I em costa molt especificar-li. 

La Katy va començar a ensenyar-me fotos de l'hospital. 

Katy: És una passada, no sembla un hospital, amb els jardins i tot. Anàvem a berenar allà al jardí, ens 

endúiem el "goter" i tot. Ja no podíem més de l'habitació. Ens l'endúiem arrossegant i si no podíem, 

l'empenyíem més fort. 

Mare de la Katy: Allà el coneix tothom ja. 
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- Has notat millora? 

Sí, menys dolor, menys símptomes de marejar-me quan orinava, quasi ja no em passa, en general 

bastant bé, ha canviat una mica pels símptomes de la quimioteràpia ara estic molt cansat, em fan mal 

les cames i tal.  

 

-Cansat per la quimioteràpia o abans també et cansaves? 

No, abans no em cansava, tanmateix no tant, ara amb la quimioteràpia em canso molt més. 

 

- Et sents acompanyat amb el teu tractament? 

Si i tant sobretot per la Katy i la seva mare. Molta gent tot el grup d'amics "els estufas", que també 

estan allà, per qualsevol cosa ells estan allà i la meva família que tot i estar més lluny també estan 

allà d'una altra manera però també estan allà, no són tan actius encara que si jo els hi demano alguna 

cosa, sí que ho fan. Molta gent realment, però sobretot la Katy. I la Sam també (la nostra gossa). 

Katy: La Sam abans d'anar a l'hospital ja li olorava el bony, abans de saber que era ni res. 

David: El dia que em despertava una mica més malament o així, ella venia i em feia petons, cosa que 

normalment no en fa. Es posava allà al meu costat, em feia uns petonets. I ara encara ho fa, el dia 

que em desperto més malament ve i s'estira al meu costat. 

Mare de la Katy: Ara l'últim que hem aconseguit és reduir l'índex de proliferació de cèl·lules tumorals a 

un u per cent, cosa que el màxim que solen aconseguir és un quaranta per cent, això és una 

passada.  

David: És increïble. 

 

-Saben perquè ha passat això? 

No del tot. Perquè estan fent efecte tota la quimioteràpia i els bloquejants. 

Katy: Si perquè aquesta quimioteràpia que està prenent el David, es prenia diferent abans. 

David: Es prenia combinada amb una altra pastilla. Però es veu que la doctora el va llegir en algun 

lloc o li van dir que sola per al Paraganglioma igual funcionava millor i ho va provar amb mi i va donar 

resultat. 

 

- Com et tracten els metges? 

Aquí no gaire bé. El primer el que em va fer la biòpsia i me'l va detectar aquest era molt amable, va 

fer tot el que va poder per explicar-ho, interessat, ... Després a Bellvitge sincerament els hi donaria un 

zero, encara que només vaig conèixer un metge, però no s'enduen la meva confiança. I després a 

Castelló, esplèndids tots, des de la recepcionista fins a la doctora, tots. Les infermeres genials, a més 

a més em coneix tothom allà, arribo i totes les infermeres em saluden.  

Katy: Cosa que algunes no les hem vist mai, però potser elles el coneixen per l'historial o alguna 

cosa. 



    

69 
 

David: L'altre dia se'm va acostar una allà a l'hospital de dia, que era la periodista de l'hospital o 

alguna cosa semblant i em va dir entusiasmada: Ala, si és el David, que et segueixo en la pàgina, ...! I 

jo al·lucinant. 

Mare de la Katy: A més a més ells, com són joves i estan recolzats pel grup dels "estufas" i tal, quan 

van arribar allà la primera vegada a Castelló, ells s'enduien tota la parafernàlia, una habitació la 

decoraven. Un cartell, una pancarta enorme que li van firmar tots els amics, també hi havia sempre un 

nas de pallasso, una samarreta de la plataforma d'afectats per la hipoteca, tot com molt reivindicatiu i 

molt colorit. 

David: I molts amulets que em va donant la gent, que sempre tinc sobre la taula... 

Mare de la Katy: I llavors ell, portava unes sabatilles de dinosaure, una samarreta de Bob Esponja. 

Katy: Perquè tothom va amb el pijama de l'hospital, perquè és obligatori per si cau quimioteràpia o 

alguna altra cosa, que no es taqui. 

David: Jo els hi vaig demanar de quedar-me amb la meva samarreta i em va dir que si es feia malbé... 

I jo els hi vaig dir, bé, és igual, si es taca, la llenço i em van deixar. 

Mare de la Katy: I en aquella primera visita vam anar amb uns amics, fins allà amb cotxe i per fer la 

gràcia i tal, vam comprar uns nassos de pallasso i anàvem per allà amb els nassos. I al David li vam 

comprar una diadema, amb banyetes de llumetes. Quan va haver de marxar de l'hospital, agafa i se'n 

va anar a la farmàcia, amb les banyes, les sabatilles, en pijama del Bob Esponja i el nas de pallasso.  

Imagina't la planta oncològica que està plena de cares tristes, ell va anar a la farmàcia i la gent 

entrava per veure qui era el que hi havia allà dins.  

David: Estàvem a la consulta i entrava un per un armari a buscar alguna cosa i marxava, entraven 

dos, feien el mateix i marxaven, i com coneixíem la noia de la farmàcia ens va dir que estaven entrant 

per veure'ns. Que algú havia dit que havia entrat algú amb banyes i això. 

Mare de la Katy: Fa falta alegria en la planta d'oncologia. 

David: Només amb les sabatilles, ja passejaves i veies gent trista que mirava i soltava un somriure, ja 

només amb això. 

 

- Que li diries a algú que li acaben de diagnosticar aquesta malaltia o estigui en tractament? 

Li diria que paciència,  ànims encara que sigui molt típic, molt suport de la gent que tinguis a prop i 

encara que caguis que mai deixis de lluitar, però sobretot els ànims sempre amunt, encara que sé 

que costa. 

Mare de la Katy: Jo afegiria una cosa si m'ho permeteu. No resignar-se a un primer diagnòstic, buscar 

sempre  informació, sempre ajuda, orientació, allà on sigui, el que sigui. 

David: No resignar-se a un metge que no et convenç, que no t'agrada, que no estàs còmode. Si no 

estàs còmode amb el teu metge en una cosa tan greu, busca un altre, perquè és molt important. 

Katy: I deixar-te ajudar. Perquè a vegades la gent jove passa d'estar super activa a què et donin una 

primera quimioteràpia i no pots fer res. 
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David: Això ja costa més. Encara que arriba un moment que veus que no pots tu sol, per exemple jo 

estava a l'hospital i no podia ni anar al lavabo que ja em queia, i vaig haver-me de deixar ajudar. Al 

final t'acostumes però costa molt haver-ho d'assumir. 

 

- Ara que en pensa sobre aquest Paraganglioma/ Feocromocitoma? 

Penso sincerament que és una "putada", però que està bastant controlat dins del que cap, hi ha 

bastantes idees i coses a fer i cada dia més i millors. La doctora cada dia diu coses noves que s'estan 

provant, han de fer més assajos clínics a Washington. 

 

Més informació sobre el seu cas actualitzada al moment a la seva pàgina oficial: 

https://www.facebook.com/pages/Todos-SOMOS-DAVID/1462366390651279?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Abans del tractament                                  Fig. 12 Desprès del tractament (quimioteràpia) (tumor reduït) 
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ANNEX 5: 

Entrevistes a dues 

possibles 

portadores de la 

mutació 
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GERMANA 1 (NO S'HA REALITZAT L'ESTUDI GENÈTIC) 

- Què en saps del Paraganglioma / Feocromocitoma? 

En sé ben poca cosa. 

- Com vas saber que podies estar afectada? 

Perquè m'ho va dir la meva germana. 

- Què és el primer que vas pensar quan t'ho van dir? 

No vaig pensar res, va arribar la informació, però res, fins i tot ara, és com si tot això no vingués molt 

amb mi, no ho acabo de veure gaire clar, encara que el meu marit sempre em diu que m'hauria de fer 

les proves, però jo no acabo de veure-ho clar encara. A més a més, els metges no és una cosa que 

m'agradi molt. 

- T'has fet la prova? Per què? 

No, perquè per una banda tens l'angoixa d'ençà que et fan l'analítica fins que et donen el resultat que 

passen uns mesos, i per l'altre el possible diagnòstic. Per això encara no m'he decantat per fer-me 

l'estudi. Per una banda pots pensar que si m'ha de tocar, ja em tocarà, encara que hi ha l'altra banda 

de la prevenció i fins que no et posiciones en la teva decisió, passa un temps. Suposo que la 

disponibilitat d'horaris també ha tingut relació, perquè sempre les proves són al matí i només un dia a 

la setmana, i jo treballo, això, també frena una mica, perquè no et posen facilitats per poder-te 

realitzar l'estudi. I per una altra banda, els familiars més propers que s'han fet les proves de la família, 

a tots els hi ha donat resultats negatius. A més a més, a vegades també penso: i si la prova, em surt 

negativa, i d'aquí a uns anys se'm desenvolupa algun tipus d'aquests càncers?, perquè a tu només 

t'estudien un tipus de mutació en aquesta prova, però hi ha molts altres tipus que la poden causar, si 

a mi m'asseguressin que mai el podria patir si em donés negativa la prova, suposo que ja me l'hagués 

fet, però tens probabilitats igualment. D'aquesta manera que t'han estudiat no pots desenvolupar la 

malaltia, però totes les altres formes de poder desenvolupar aquests càncers sí que les pots 

desenvolupar i no t'ho poden assegurar, aquesta també és una altra cosa que em tira enrere encara 

que li dono moltes voltes, i encara no ho sé, per això no me l'he fet encara. Tot i que, pot ser que 

canviïn les circumstàncies, i em faci l'estudi, en cap moment queda descartat. 
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GERMANA 2 (S'HA REALITZAT L'ESTUDI GENÈTIC) 

- Què en saps del Paraganglioma / Feocromocitoma? 

És un tipus de càncer hereditari molt estrany, hi ha molt poca gent afectada per aquest, que pot 

desenvolupar-se a qualsevol part del cos, i ara comença a haver-hi cura aquí a Espanya. 

- Com vas saber que podies estar afectada? 

Gràcies a una familiar oncòloga que va detectar la malaltia en la família.  

- Què és el primer que vas pensar quan t'ho van dir? 

Que podia estar afectada i si ho estava, volia anar a buscar una solució. 

- T'has fet la prova? Per què? 

Si, perquè si estava afectada, volia ser tractada com més aviat millor, ja que un càncer diagnosticat i 

tractat a temps té una cura més ràpida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


