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0. Introducció: 
El meu treball de recerca tracta sobre com es podrien guarir o prevenir diferents 

tipus de càncer gràcies a l'utilització de les cèl·lules mare. 

 

El càncer consisteix en el desenvolupament incontrolat de cèl·lules aberrants 

que envaeixen i provoquen trastorns, i poden arribar a causar complicacions 

mortals. Les cèl·lules mare o cèl·lules troncals són un tipus de cèl·lules 

realment impressionants, ja que són capaces de dividir-se indefinidament i 

obtenir cèl·lules filles de diferents teixits mitjançant un procés anomenat 

diferenciació cel·lular. 

 

Doncs bé, el tema principal del meu treball serà estudiar la medicina 

regenerativa com a recurs i teràpia contra el càncer o fins i tot per prevenir-lo (si 

hi ha la possibilitat de heretar un càncer, per exemple), i buscar informació sobre 

la investigació de les cèl·lules mare, per tal de poder-la relacionar amb 

l’oncologia. 

 

He triat aquest tema per dos motius principals, primerament perquè vaig veure 

necessària, començar la meva especialització científica i vaig decidir fer aquest 

tema sobre oncologia, perquè vull estudiar medicina i en concret ser oncòloga, i 

fent aquest treball puc arribar a obtenir una sèrie de coneixements bàsics sobre 

el càncer abans de la universitat. 

 

Un dels altres motius és que la biotecnologia i la biomedicina són cada vegada 

mes importants en molts camps científics, i en pocs anys poden suposar tota 

una revolució en medicina. 

 

La metodologia que portaré es bàsicament de recopilació d’informació, ja que 

aquest es un tema difícil de posar en practica sense un laboratori en condicions 

o sense l’ajuda de professionals. 

Buscaré informació sobretot en llibre i enciclopèdies, ja que l’accés a Internet és 

limitat per mi. També recopilaré notícies de diaris i revistes relacionades amb el 

tema per tal d’intentar explicar de manera pràctica (amb esquemes 
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representatius dels experiments) els processos de biomedicina o biotecnologia 

que s’han dut a terme per guarir càncers o prevenir-los. 

 

Els objectius que em disposo a demostrar amb el meu treball de recerca, són de 

diversa temàtica envers el càncer i les cèl·lules mare, ja que alguns dels 

objectius que ara plantejaré són de caràcter terapèutic, fisiològic o ètic.  

 

o Objectiu terapèutic de les cèl·lules mare: La hipòtesi és si les cèl·lules 

mare poden arribar a curar el càncer i també poden ajudar a prevenir-lo, 

mitjançant algun tipus de teràpia o tècnica medica, tals com la 

biotecnologia, la clonació terapèutica...  

 

o Objectiu terapèutic – innovador de les cèl·lules mare: Si la hipòtesi 

anterior resulta ser certa, es podrien utilitzar les cèl·lules mare com un 

tipus de tractament innovador del càncer, que fins i tot podria arribar a fer 

desaparèixer tot el dolor (tant el físic com el psicològic) que causen altres 

tractaments més agressius com la quimioteràpia, la radioteràpia... 

 

o Objectiu fisiològic de les cèl·lules mare: Segons els meus pocs 

coneixements actuals sobre les cèl·lules mare i el càncer, me plantejat la 

hipòtesi de que l’origen fisiològic del càncer (és a dir, a partir de que 

s’origina un tumor) i de les seves cèl·lules tumorals, sigui una cèl·lula 

mare cancerígena a partir de la qual es van formant totes les altres 

cèl·lules tumorals.  

 

o Objectiu ètic del meu treball de recerca envers les cèl·lules mare: Un 

dels objectius principals del meu treball de recerca és intentar recolzar la 

investigació amb cèl·lules mare, respectant sempre el principis morals 

més importants, però també servint-me dels grans resultats obtinguts fins 

ara en medicina amb les cèl·lules mare, per tal de impulsar el 

desenvolupament de la millor medicina possible.  
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1. El càncer: 

  
El càncer és un conjunt de diferents malalties (més de 

200 de diferents), però amb una característica comuna 

que consisteix en el desenvolupament, divisió i 

propagació de les seves cèl·lules aberrants (anormals) 

de manera totalment descontrolada, produint tumors 

que poden expandir-se i arribar a envair òrgans vitals, 

causant la mort de l’individu afectat per la malaltia.            Cèl·lules mare tumorals d’un  

                                                                                             càncer de pulmó.                                                             

                                                                                                                                                       

o El desenvolupament tumoral 

 

Les cèl·lules1 són les unitats vitals que componen tots els organismes. 

Aquestes es poden dividir, originant noves cèl·lules, quan el cos en necessita. 

A vegades però, succeeix que les cèl·lules es comencen a dividir de manera 

descontrolada i sense pausa, de manera que estan en fase de mitosi2 (divisió 

cel·lular) la major part del temps, originant noves cèl·lules, anomenades 

aberrants, perquè aquestes també tenen una elevada capacitat de proliferació3, 

és a dir, de dividir-se (veure ANNEX 1) 

 

         
   Quan les cèl·lules estan danyades són                               Les cèl·lules cancerígenes eviten 

   eliminades per apoptosi (mort cel·lular).                             l’apoptosi i continuen multiplicant-se  

                                                                                               de manera incontrolada. 

 

Aquestes cèl·lules aberrants, també s’anomenen cèl·lules tumorals, ja que són 

les causants dels tumors.  
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Normalment, les cèl·lules aberrants o danyades són eliminades per apoptosi4 

(mort cel·lular), per contra, les cèl·lules cancerígenes eviten l’apoptosi de 

manera que poden continuar dividint-se incessantment. 

  

El conjunt de cèl·lules aberrants que estan en continua divisió, acaba formant 

una massa anòmal que rep el nom de tumor. Existeixen dos tipus de tumors 

cel·lulars segons si la massa de cèl·lules aberrants s’expandeix o no. 

 

Tipus de tumors cel·lulars: 

 

• Tumors benignes: es formen a partir d’una única cèl·lula, que ha 

patit una sèrie de mutacions5 (canvis en el seu DNA6), i que al 

dividir-se ha anat traspassant aquestes mutacions a les seves 

cèl·lules filles. Aquestes noves cèl·lules també s’han anat dividint 

fins formar una massa de cèl·lules tumorals que queda envoltada 

per una membrana cel·lular, anomenada membrana de contenció7 

que evita que aquest tumor s’expandeixi i arribi a envair altres 

parts de l’organisme. Per tant, el tumor queda localitzat en una 

zona i es pot extirpar mitjançant la cirurgia. Si s’extirpa amb èxit i 

de manera completa, no solen aparèixer més cèl·lules tumorals 

capaces de tornar a formar un nou tumor en la zona. Per tant, els 

tumors benignes no són cancerosos, sempre que s’extirpin. 

 

Alguns exemples de tumors benignes són: 

 

Papil·loma: massa aberrant de la pell, com per exemple berrugues, o 

grans. 

Lipoma: tumor localitzat al teixit adipós, és a dir, al greix. 

Adenoma: tumor que creix a les glàndules o al voltant d’aquestes. 

Angioma: tumor que conté vasos sanguinis o limfàtics, com per exemple 

una taca de naixement o una falta de pigmentació anormal. 
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Nevus (també anomenat núvol blau): petit tumor 

de la pell, d’una varietat de teixits específica, com 

per exemple una piga. 

Mioma: tumor localitzat al teixit muscular. 

Osteoma: tumor localitzat o amb origen als ossos. 

 

Fotografia d’un nevus abans  

de ser extirpat. 

 

• Tumors malignes: de la mateixa manera que els tumors benignes, 

els tumors malignes també es formen a partir d’una única cèl·lula 

que ha patit una sèrie de mutacions, i que al dividir-se ha anat 

traspassant aquestes mutacions a les seves cèl·lules filles. 

Aquestes noves cèl·lules també s’han anat dividint fins a formar 

una massa de cèl·lules aberrants (el tumor), amb la diferència de 

que aquesta massa no esta envoltada per una membrana de 

contenció, de manera que el tumor no para de créixer i expandir-

se. Les cèl·lules canceroses del tumor, poden separar-se d’aquest 

i viatjar a través del sistema circulatori i envair altres teixits i 

òrgans del cos, fet que s’anomena metàstasis, i del qual tractaré 

més endavant. Els tumors malignes són l’origen dels càncers. 

 

Existeixen dos tipus principals de tumors malignes, els carcinomes i els 

sarcomes: 

Carcinoma: són el tipus més freqüent de tumor cancerigen. El tumor s’origina 

en les cèl·lules que recobreixen els òrgans. Els llocs més comuns on es poden 

formar carcinomes són: la pell, la boca, el pulmó, els pits, l’estomac, el colon i 

l’úter. 

Sarcoma: són molt menys freqüents i s’originen en els teixits conjuntius o tous, 

com el mesoderma8, greix i vasos sanguinis, entre d’altres. 

Gliomes: són tumors que s’originen al teixit nerviós o en el cervell. S’originen a 

partir de les cèl·lules glials9. Normalment, es troba situat al cervell. 
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Leucèmies i limfomes:  proliferació anormal (producte de la mitosi) de cèl·lules 

del corrent sanguini, normalment els glòbuls blancs o leucòcits10. És el tipus de 

tumor maligne que causa més mortalitat en els infants. 

El limfoma es desenvolupa de manera predominant al teixit limfoide. Aquests 

tipus de tumors malignes són molt greus i en molts pocs casos el pacient 

sobreviu. 

 

Característiques del creixement tumoral: 

 

• Accelerat: ja que es troben en constant cicle cel·lular (mitosi). 

• Descontrolat: ja que no respon als diversos factors de 

creixement de les cèl·lules. 

• Autònom: el procés de divisió cel·lular no depèn en cap aspecte, 

de les cèl·lules que envolten el tumor. Escapa al sistema 

immunitari, ja que aquest reconeix les cèl·lules tumoral com a 

pròpies i no fa res per eliminar-les. 

• Inhibició dels processos de mort: és a dir, les cèl·lules tumorals 

no entren mai en mort cel·lular programada (apoptosi). 

 

o La metàstasis 

 

En alguns casos, en els tumors malignes i per tant cancerígens, les cèl·lules 

canceroses, continuen la seva divisió formant la massa tumoral, però el 

problema greu és que aquest tumor no esta envoltat per una membrana de 

contenció, com passa en el cas de els tumors benignes, i el que ocorre és que 

de manera semblant a com s’expandeix un gas que no esta contingut en un 

recipient tancat, els tumors tendeixen a expandir-se i poden arribar a envair 

altres teixits del organisme, aquest fet s’anomena metàstasi. 

 

Les metàstasi són la causa d’un 90% de les defuncions en els malalts de 

càncer.  
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El procés de metàstasis en el càncer: 

 

Les cèl·lules canceroses necessiten que es formin vasos sanguinis al seu 

voltant, per tal de poder sobreviure, ja que gracies a aquests pot obtenir oxigen 

i nutrients que li permeten créixer. Però a vegades, les cèl·lules canceroses 

viatgen a través d’aquests vasos sanguinis y limfàtics.  

 

 
Esquema explicatiu del procés de metàstasis. 

  

Dins del corrent sanguini, algunes d’aquestes cèl·lules són eliminades per 

sistema immunitari11, però d’altres aconsegueixen arribar als òrgans i allí a 

partir de petis capil·lars, estableixen un nou tumor maligne que afecta greument 

l’òrgan i per tant al individu afectat amb la malaltia. 

 

Actualment, la investigació del procés de metàstasis és molt important en 

l’estudi del càncer, ja que si s’aconseguís aturar o evitar aquestes invasions per 

part de les cèl·lules canceroses, augmentarien considerablement les 

probabilitats de supervivència de molts tipus de càncers (veure ANNEX 2). 
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1.1. Tractament del càncer: 

 

o Diagnòstic 

 

Una vegada localitzat un tumor maligne, cal que el malalt visiti un oncòleg12 

urgentment per tal de fer-li un seguit de primeres proves i dur a terme un estudi 

histològic, és a dir, un recull de dades sobre el seu grau de desenvolupament 

(si s’està formant el tumor, si ja esta format o si s’està iniciant el procés de 

metàstasis), com també de la seva proliferació (baixa, moderada o elevada). 

El més important de l’estudi histològic és la informació que ens aporta sobre els 

marcadors moleculars13 (biològics i genètics) del càncer.  

Els marcadors moleculars són biomolècules que es poden relacionar amb un 

tret genètic, de manera que a partir d’aquest marcador es pot trobar si una 

persona presenta un càncer o no a partir de l’estudi del seu DNA. Aquesta 

primera prova que ens permet dur a terme aquest estudi del tumor s’anomena 

biòpsia, i consisteix en l’ extracció d’una mostra de teixit obtingut per mitjà de 

mètodes quirúrgics per examinar-la al microscopi. 

 

La biòpsia és una prova molt important i no es pot iniciar un tractament 

anticancerigen sense l’estudi previ d’una mostra del teixit cancerós, això es 

així, perquè sense aquesta investigació, no podríem determinar quin tipus de 

càncer pateix el pacient ni quin és el millor tractament.  

 

o Tipus de tractaments del càncer: 

 

Una vegada feta la biòpsia i tot l’estudi histològic corresponent, s’haurà 

identificat el tipus de càncer i totes les seves característiques, i es a partir 

d’aquestes característiques que s’escull el millor tractament per al tipus de 

càncer que presenta el pacient. 

Però també seran necessàries una sèrie de proves que es realitzin al pacient 

per tal de determinar el seu estat físic, ja que alguns tractaments del càncer 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 11 

són molt agressius i en comtes de guarir el malalt poden arribar a fer-li més mal 

o agreujar el càncer, i ocasionar-li la mort.  

 

Per tant, el tipus de tractament que s’aplica al pacient depèn de tres factors 

principals:  

 

- Del estudi histològic previ que s’ha fet a partir del teixit cancerós. 

- Del tipus de càncer que presenta el malalt, com també de la seva 

localització i desenvolupament. 

- De l’estat físic del pacient. 

 

Tipus de tractaments:  

 

CIRURGIA: 

 

És el tractament del càncer més antic. Es eficaç quan es tracten càncers en els 

seus estats inicials (el tumor no s’ha format completament, no hi ha presència 

de metàstasis, la seva proliferació és baixa o moderada).  

És molt important acudir el més aviat possible a un especialista, quan s’ha 

detectat un tumor maligne, ja que molt càncers es poden curar completament 

amb tan sols una cirurgia, si són detectats en una etapa inicial, ja que les 

cèl·lules estan molt localitzades i són molt més fàcils de remoure i extirpar. 

 

Per tant, per dur a terme una cirurgia cal: 

 

- Una biòpsia amb el seu corresponent estudi histològic. 

- El tumor maligne ha d’estar ben localitzat, la proliferació no pot ser 

elevada i el seu desenvolupament ha d’estar en estats inicials. No ha de 

presentar metàstasis. 

- L’estat del pacient sempre és recomanable que sigui bo, però com es 

tracta d’una operació simple d’extirpació, en un principi no hi hauria 

d’haver cap problema amb l’edat o l’estat físic del pacient. 
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Dades extretes de la pàgina web de la companyia farmacèutica Merck & Co (Whitehouse Station, NJ, 

EEUU). 

 

RADIOTERÀPIA: 

 

La radioteràpia és més agressiva que la cirurgia perquè la radiació destrueix les 

cèl·lules que es divideixen ràpidament (és a dir, que tenen una elevada 

proliferació), una de les característiques principals de les cèl·lules canceroses, 

però la radiació també afecta teixits normals que es divideixen de manera 

ràpida, com són els teixits epitelials (de la pell), els de la paret interna dels 

intestins, dels ovaris, dels testicles i de la medul·la òssia.  

 

Per evitar aquesta destrucció de teixits normals cal precisar al màxim el focus 

d’irradiació i disminuir la superfície irradiada.  

 

La radioteràpia consisteix en irradiar la zona tumoral des de molt a prop, de 

manera repetida durant un període de temps, d’aquesta manera augmenta 

l’efecte letal en les cèl·lules canceroses.  

 

El tractaments amb radiació du a terme un paper principal en la curació de 

determinats tipus de càncers (com la enfermetat de Hodgkin, el càncer de 

pròstata...). A més a més, és capaç de reduir els símptomes quan un càncer no 

té possibilitat de curació (com per exemple el mieloma múltiple).  

També es capaç de disminuir els símptomes causats per les metàstasis 

en càncers d’ossos o de cervell. 
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Per tant, per dur a terme una radioteràpia cal: 

 

- Una biòpsia prèvia, amb el corresponent estudis histològic. 

- El tumor pot estar més o menys localitzat, les seves cèl·lules presenten 

un grau de proliferació moderat – elevat, el desenvolupament ha d’estar 

en estats inicials. 

En cas de càncers en estats mes avançats o en metàstasis, la 

radioteràpia pot ajudar a disminuir els símptomes.  

- L’estat físic del pacient ha ser bo o normal, en persones amb una edat 

major a 50 anys cal que la radioteràpia es faci en dosis molt petites, 

perquè els efectes secundaris de les radiacions poden ocasionar 

irritacions, inflamacions en determinats teixits i diarrees més o menys 

greus. 
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Dades extretes de la pàgina web de la companyia farmacèutica Merck & Co (Whitehouse Station, NJ,  

EEUU). 

 

QUIMIOTERÀPIA:   

 

La quimioteràpia és el tractament anticancerigen més agressiu i amb més 

riscos per al pacient, però també dels més eficaços. 
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La quimioteràpia consisteix en la utilització de diferents fàrmacs 

anticancerosos. El fàrmac ideal seria aquell que nomes destruís les cèl·lules 

canceroses, sense danyar les normals, però aquest fàrmac no existeix.  

 

Els fàrmacs anticancerosos s’agrupen en diverses categories, segons la funció 

que fan en l’aniquilació de les cèl·lules canceroses o en el procés de destruir el 

càncer.  

 

A vegades s’utilitzen dos o més fàrmacs anticancerosos al mateix temps 

(quimioteràpia combinada). El motiu principal d’aquesta combinació és utilitzar 

fàrmacs que actuïn sobre diferents parts del procés de desenvolupament i 

proliferació del càncer, de manera que s’incrementa la probabilitat de que morin 

moltes més cèl·lules canceroses. 

 

Tipus de fàrmacs anticancerosos utilitzats en la quimioteràpia: 

 

- Agents alquilants: la seva funció és evitar que la cèl·lula cancerosa es 

divideixi, són capaços de fer-ho perquè els agents alquilants 

interfereixen amb la molècula de DNA (ja que alteren la seva estructura i 

la seva funció), de manera que les cèl·lules amb DNA alterat no poden 

multiplicar-se. 

Els efectes secundaris són: nàusees, vòmits, caiguda del cabell, irritació 

en la bufeta que provoca cistitis (dolor alhora d’orinar i aparició de sang 

en l’orina), baixa quantitat de leucocits (glòbuls blancs), de glòbuls 

vermells i de plaquetes, disminució de la quantitat d’esperma (amb 

possible esterilitat permanent), increment del risc de patir leucèmia.     

 

- Antimetabòlits: es tracta d’un determinat grup de fàrmacs que 

interfereixen en la síntesi de DNA i RNA, de manera que s’impossibilita 

la divisió cel·lular.                

      Els efectes secundaris són el mateixos que produeixen els agents 

alquilants, més urticària (un tipus de irritació), augment de la pigmentació 

de la pell, amb el consegüent enfosquiment d’algunes zones de la pell, i 

insuficiència renal (mal funcionament dels ronyons).  
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-    Alcaloides derivats de les plantes: són un tipus de fàrmacs que fan una  

     funció semblant a la dels agents alquilants ja que també eviten la divisió                                                  

     cel·lular. Els efectes secundaris també són semblants. 

 

-    Antibiòtics antitumorals: també danyen el DNA, evitant la reproducció                                                

         cel·lular. Els efectes secundaris són semblants als que                                                 

         produeixen els agents alquilants. 

 

Aquestes efectes secundaris que s’han relatat aquí són els més 

freqüents, però n’hi ha molts més, que depenen tant del tipus de 

medicament administrat durant el tractament amb quimioteràpia com 

d’altres factors.  

 

He fet un recull dels efectes secundaris més habituals de la 

quimioteràpia en l’annex 3, però en aquest annex nomes és parla dels 

efectes fisiològics i la part psicològica és també molt important en la 

guarició del pacient, ja que cal motivar el pacient per a que lluiti contra 

la malaltia per poder sobreviure. Aquest aspecte queda recollit de 

manera experiencial en l’annex 4. 

(Veure ANNEX 3 i 4). 

 

 

Com i amb quina freqüència s’administra la quimioteràpia 

Com Freqüència 

 

Directament als vasos sanguinis 

perquè arriben directament a la 

zona tumoral. 

 

Per via intravenosa (solució 

intravenosa durant uns minuts o 

hores). 

 

Varia depenent del tipus de càncer. 

Pot ser de varis fàrmacs al dia, una 

dosis durant uns dies, moltes dosis 

continuades durant molts dies, una 

dosis setmanal, una dosis uns 

determinats dies al mes... 
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Per estímul intravenós, és a dir, 

directament en vena. 

 

Oralment (càpsules, tabletes o 

líquids) 

 

El tractament pot arribar a durar 

setmanes o anys. 

 

Per tant, per aplicar quimioteràpia cal: 

 

- Una biòpsia amb el corresponent estudi histològic previ. 

- S’aplica en tumors molt desenvolupats, amb cèl·lules canceroses 

amb un elevat grau de proliferació. El tumor pot estar o no ben 

localitzat. És el tractaments més utilitzat en casos on hi ha 

metàstasis.  

- L’estat físic del pacient ha de ser obligatòriament, saludable, ja 

que el tractament és molt agressiu i abans de començar a 

subministrar els diversos fàrmacs cal assegurar-se de que el 

malalt resistirà el tractament i tots els seus efectes secundaris. 

 

QUIMIOTERÀPIA:  

0
20
40
60
80

100

Limfoma de
Burlott

Enfermetat de
Hodgkin

Leucemia no
limfoblàstica

C. de pulmó C. de testicle Leucemia
limfoblàstica

Percentatge de persones lliures de la enfermetat al cap de 5 anys

Percentatge de nens lliures de la enfermetat al cap de 5 anys

Percentatge de adults menors de 40 anys lliures de la malaltia al cap de 5 anys

Percentatge de adults majors de 40 anys lliures de la enfermetat al cap de 5 anys. 

 

                        Dades extretes de la pàgina web de la companyia farmacèutica Merck & Co (Whitehouse 

Station, NJ, EEUU). 
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1.2. Prevenció del càncer: 

 

El càncer pot estar causat per diferents causes, és a dir, hi ha diversos factors 

que augmenten la probabilitat de patir càncer en les persones. 

 

Aquests factors que incrementen la transformació de cèl·lules normals a 

canceroses (l’anomenada transformació cancerosa o neoplàstica), i per tant, 

també augmenten la formació de nous tumors, s’anomenen factors de risc o 

carcinògens. 

 

Aquests factors de risc poden produir la transformació neoplàstica de les 

cèl·lules normals a causa de que provoquen diverses mutacions en el DNA de 

les cèl·lules.  

 

• Tipus de factors carcinògens: 

 

Hi ha diversos factors de risc, alguns tenen un origen químic, com l’alcohol, les 

drogues... d’altres són conseqüència d’una exposició elevada per part del 

pacient a radiacions tals com els raigs X, les radiacions nuclears... D’altres 

estan relacionats amb l’estil de vida que té el pacient. 

Hi ha alguns tipus de càncers que són causats per virus i també s’ha comprovat 

que hi ha un risc genètic cancerigen, és a dir, si el progenitor esta afectat per 

un càncer, existeix la possibilitat de que la mutació que ha causat aquell càncer 

l’adopti la descendència, i per tant el càncer sigui heretable. 

 

En el següent quadre, hi ha un recull dels principals factors de risc del càncer, 

amb els seus efectes en l’organisme humà. 
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Substància: Efectes: 

Alcohol 

L’alcohol incrementa el risc de patir càncer. Les 

persones que consumeixen molt alcohol o que són  

alcohòliques augmenten el seu risc general de càncer. 

Tabac i drogues 

El consum elevat de tabac es relaciona amb càncers de 

boca, faringe, laringe, esòfag, pàncrees, ronyó i 

sobretot pulmó. 

Les drogues també provoquen mutacions en les 

cèl·lules que poden derivar en un tumor. Les drogues 

més perilloses són la heroïna, la cocaïna i determinats 

tipus de al·lucinògens i àcids. 

El 30% dels càncers son produïts pel consum de tabac i  

de drogues. 

Factors sexuals 

El fet de practicar sexe no segur (sense protecció del 

preservatiu) augmenta el risc de contraure una 

enfermetat de transmissió sexual (ETS) i amb les ETS, 

s’incrementa el risc de patir un càncer de coll d’úter.  

Estil de vida 

sedentari 

La falta d’exercici físic de forma habitual pot augmentar 

el risc de càncer. A més a més, un estil de vida 

sedentari pot dur a l’obesitat. Les defenses del propi 

cos funcionen més activament quan la persona realitza 

exercici y manté el pes ideal.  

Es pot reduir el risc de patir càncer portant a terme 

accions com caminar 1,5 km al dia (caminar a pas 

moderat durant 30 minuts) o pujar per les escales i no 

per l’ascensor.  

Dieta 

Alguns determinats aliments augmenten el risc de 

contraure càncer.  

Entre aquests aliments estan els greixos, que 

consumits de manera elevada provoquen obesitat i 

aquesta l’aparició de nous tumors, també hi ha 

edulcorants i conservants que poden provocar 

mutacions en el DNA de la cèl·lula i causar un tumor. 
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El pa torrat cremat és molt perjudicial i augmenta 

notablement el risc de patir càncer. 

Aproximadament, el 30% dels càncers es relacionen 

amb la dieta. 

Virus 

Alguns virus tenen la capacitat de dur a terme la 

transformació neoplàstica i originar d’aquesta manera, 

nous tumors. 

Alguns d’aquest virus són el del papil·loma humà (VPH) 

i el de càncer de coll d’úter.  

Exposició elevada 

a radiacions i 

semblants 

Determinades radiacions incrementen la formació de 

tumors a causa de que el DNA de les cèl·lules 

absorbeixen molt els raigs.  

L’exposició en els llocs de treball, ja que algunes 

ocupacions tenen un elevat risc, com per exemple la 

mineria d’urani (un mineral altament radioactiu), 

treballadors en plantes d’amiant i fibra de vidre, certs 

obrers de plantes químiques i els obrers de les centrals 

nuclears.   

Les radiacions dels microones i les de les ràdios i 

telèfons mòbils (ones hertzianes) també poden 

provocar formació de nous tumors. 

En les dones embarassades es recomanable substituir 

les radiografies per ecografies per tal de que els raigs X 

no afectin el nadó que s’està formant.  

Factors genètics 

Si els progenitors d’un determinat individu han patit o 

van patir un càncer, existeix una possibilitat de que la 

mutació que va afectar el DNA del progenitor, l’hagi 

heretat la descendència i per tant es probable que la 

mutació origini un nou tumor en l’individu i aquest 

presenti càncer.  

Per aquest motiu, també és important que durant 

l’embaràs la dona eviti les begudes alcohòliques, fumar, 

etc. 
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Actualment, gracies a les cèl·lules mare i als coneixements genètics s’han 

pogut prevenir diferents malalties genètiques en nadons, utilitzant diferents 

tècniques de biotecnologia14 (veure ANNEX 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 21 

2. Les cèl·lules mare: 

 
Les cèl·lules mare són un tipus determinat de cèl·lules que es caracteritzen pel 

fet de tenir la capacitat de transformar-se en qualsevol altre tipus de cèl·lula de 

qualsevol teixit o òrgan mitjançant un procés anomenat 

diferenciació cel·lular15. 

Les cèl·lules mare, en general, no presenten una funció 

específica, en canvi les cèl·lules diferenciades porten a 

terme determinades activitats, ja que són específiques. 

Aquesta diferencia entre unes i altres és deguda a la 

diferenciació cel·lular.                                                           Cèl·lules mare embrionàries  

                                                                                                                              de ratolí. 

 

Totes les cèl·lules d’un organisme tenen en un principi, la mateixa informació 

genètica i per tant haurien de presentar les mateixes característiques però el 

procés de diferenciació cel·lular consisteix en la manifestació d’uns determinats 

gens en les cèl·lules, de manera que segons els gens que s’expressen, 

s’obtenen diferents tipus cel·lulars. 

Les cèl·lules mare són les cèl·lules capaces de diferenciar-se en tots o gairebé 

tots els tipus cel·lulars. 

 

o Potencialitat: 

 

Segons la seva potencialitat o troncalitat, és a dir, el seu grau de 

diferenciació cel·lular en els diferents tipus cel·lulars, les cèl·lules mare es 

poden classificar en:  

 

Totipotents: són tant les cèl·lules produïdes en la fecundació ( fusió d'un oòcit i 

un espermatozoide) com les produïdes en les primeres divisions del zigot.  

Presenten un elevat grau de diferenciació cel·lular, i per tant, tenen la capacitat 

de transformar-se en qualsevol tipus cel·lular, de manera que serien capaces 

de generar un nou individu completament organitzat i estructurat. 
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Pluripotents: són les cèl·lules mare descendents de les totipotents.  

Presenten un grau de diferenciació cel·lular intermedi, i per tant, tenen la 

capacitat de generar tots els tipus de cèl·lules d’un organisme, però no poden 

generar un nou individu. 

 

Multipotents: presenten un grau de diferenciació cel·lular baix ja que només són 

capaces de diferenciar-se en cèl·lules de la mateixa família o tipus de teixit. 

 

Unipotents: són les que presenten un grau de diferenciació cel·lular més baix i 

per tant només poden diferenciar-se en un determinat tipus cel·lular. 

 

o Obtenció; tipus de cèl·lules mare segons l’origen 

 

Segons la font de la qual obtenim les cèl·lules mare, aquestes es poden 

classificar en tres tipus: 

 

Cèl·lules mare embrionàries 

 

S’extreuen de la massa interna del blastòcit (veure ANNEX 6), una fase 

embrionària, aquesta extracció, amb la tecnologia actual suposa la destrucció 

total de l’embrió. També es poden obtenir cèl·lules mare d’origen embrionari  

d’ alguns tipus de teixits fetals. 

Les cèl·lules mare d’origen embrionari es caracteritzen pel seu potencial de 

creixement, perquè procedeixen d’una situació de plena activitat desenvolutiva, 

per tal de generar un nou organisme a través de successives multiplicacions. 

Es possible dirigir el desenvolupament d’aquestes cèl·lules d’origen embrionari 

en un cultiu in vitro15, activant la seva capacitat de generar diferents tipus 

cel·lulars (procés de diferenciació cel·lular). 
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El procés de diferenciació 

cel·lular no és res més que 

un mecanisme que té la 

cèl·lula pel qual una cèl·lula 

no especialitzada es capaç 

d’especialitzar-se en 

nombrosos tipus cel·lulars. 

Això és possible perquè 

durant la diferenciació, 

determinats gens són 

expressats mentre que 

d’altres no (els anomenats 

gens reprimits). D’aquesta 

manera, la cèl·lula 

diferenciada es 

desenvoluparà en 

estructures especifiques 

alhora que anirà adquirint 

determinades funcions. 

Procés de diferenciació cel·lular de les cèl·lules mare embrionàries. 

 

Mitjançant el procés de diferenciació cel·lular les cèl·lules mare d’origen 

embrionari poden diferenciar-se en cèl·lules hepàtiques (del fetge), neuronals, 

epitelials (de la pell i teixits semblants), cardíaques (del cor), sanguínies i  

d’altres. 

   

Cèl·lules mare adultes o òrgan – especifiques: 

 

S’extreuen de diferents parts dels individus, generalment de la medul·la òssia. 

Les cèl·lules mare adultes extretes de la medul·la òssia només poden 

diferenciar-se en diferents tipus de cèl·lules sanguínies (com els eritròcits, els 

limfòcits...).  
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Una altra font de cèl·lules mare adultes és el 

cordó umbilical dels nadons. 

En realitat, en l’organisme de tots els éssers 

vius podem trobar cèl·lules mare, del 

desenvolupament embrionari i d’altres 

encarregades de substituir cèl·lules i teixits 

deteriorats o danyats.  

Cèl·lules mare adultes de la medul·la òssia. 

                                                                                      

Les cèl·lules mare adultes, a pesar de que es multipliquen amb menor intensitat 

que les cèl·lules mare d’origen embrionari, també poden ser cultivades en unes 

condicions en les quals es pot manipular l’expressió de determinats gens per a 

que es pugi orientar la seva diferenciació cap a un tipus cel·lular o un altre. 

 

La majoria de cèl·lules mare adultes són multipotents, i per tant, es diferencien  

en un determinat tipus cel·lular o teixit (del qual provenen), per exemple, una 

cèl·lula mare adulta hepàtica (del fetge), només té la capacitat de diferenciar-se 

en cèl·lules del teixit hepàtic.  

 

Actualment, però, s’està 

investigant un procés anomenat 

desdiferenciació cel·lular, es 

tracta del concepte antagònic a la 

diferenciació cel·lular, ja que 

aquest procés consisteix en la 

recuperació de les capacitats de 

proliferació i diferenciació per 

part d’una cèl·lula ja diferenciada 

i que duu a terme una funció 

específica. 

 

                                                                                 Esquema de la desdiferenciació cel·lular mitjançant una   

                                                                                 substància que provoca el procés, la proteïna riversina. 
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Aquest procés és extremadament complex, ja que suposa una tornada de la 

cèl·lula adulta a la seva fase embrionària, extrapolant aquest concepte en els 

humans, seria com intentar que una persona adulta pogués tornar a ser de nou 

un adolescent, un infant o fins i tot un embrió.  

                                                           

Tot i així, es pot aplicar la desdiferenciació cel·lular a les cèl·lules mare adultes, 

incrementant la potencialitat d’aquestes cèl·lules, i d’aquesta manera es podria  

passar de tenir cèl·lules multipotents a pluripotents, i  per tant obtenir més 

capacitat de diferenciació cel·lular.  

 

La desdiferenciació cel·lular és pot dur a terme mitjançant complexes tècniques 

en el laboratori, les més conegudes són la transferència nuclear somàtica16 i la 

aplicació de diverses substancies (proteïnes, glúcids...) capaces de provocar la 

desdiferenciació de les cèl·lules.     

 

2.1. Medicina regenerativa: 

 

La medicina regenerativa o enginyeria de teixits són tot el conjunt de tècniques 

capaces de renovar els teixits i òrgans danyats del organisme, utilitzant les 

propietats de les cèl·lules mare. 

 

L’organisme dels éssers vius,  va renovant, de manera natural, els teixits del 

cos que van patint un desgast. Si no existís 

aquesta renovació, l’esperança de vida dels 

éssers vius es veuria reduïda notablement.                               

 

La substitució de teixits i òrgans danyats o 

desgastats per altres de nous, no és un 

concepte nou de la medicina regenerativa, ja 

que aquesta practica es duu a terme des de fa 

molts anys amb els transplantament.                        Procés de cultiu cel·lular en  

                                                                                                              medicina regenerativa 
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La diferencia entre un transplantament i les tècniques utilitzades en medicina 

regenerativa es que en els trasplantaments, hi ha un donant que dóna un òrgan 

determinat i es col·loca en l’organisme d’un altre individu, anomenat receptor. 

L’òrgan trasplantat, no esta danyat però si que presenta un desgast que és 

menor al que presentava l’òrgan del receptor.  

A més a més, existeix el problema de que el receptor rebutgi l’òrgan trasplantat 

a causa de que aquest no presenta les mateixes proteïnes transmembranals 

que les dels òrgans o teixits trasplantats, o que hagi de prendre un determinat 

tipus de medicaments de per vida per tal d’evitar el rebuig.                                    

 

La medicina regenerativa, en canvi, aconsegueix que l’òrgan o teixit cel·lular 

trasplantat no estigui danyat ni presenti cap mena de desgast. Però la part més 

important de la medicina regenerativa és que utilitzant una tècnica determinada 

anomenada transferència nuclear somàtica, es pot evitar totalment el rebuig 

d’òrgans i teixits cel·lulars.   

  

o Tècnica de la transferència nuclear somàtica: 

 

Tots els éssers vius estan formats d’una o més cèl·lules, i això fa que els 

éssers vius es classifiquin en dos grans grups; organismes unicel·lulars i 

pluricel·lulars. 

 

Els organismes pluricel·lulars estan formats per dos tipus de cèl·lules, les 

cèl·lules somàtiques (totes les cèl·lules del organisme que contenen 43 

cromosomes en el seu nucli) i les cèl·lules germinals (les cèl·lules 

reproductives, que només tenen 23 cromosomes en el seu nucli, com els òvuls 

i espermatozoides). 

 

Tal com es pot observar en l’annex 6, un ésser viu pluricel·lular es forma a 

partir de la unió de dos gàmetes17 (fecundació) i de la mateixa manera es 

formen tots els òrgans i teixits de l’organisme, a partir de la proliferació 

embrionària.  
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Amb la teràpia de la transferència nuclear somàtica es poden originar òrgans i 

teixits completament desenvolupats i funcionals mitjançant el procés de 

diferenciació cel·lular de les cèl·lules mare extretes d’un embrió que s’ha 

originat a partir d’una fecundació cel·lular una mica peculiar, ja que no es tracta 

de la introducció d’un espermatozoide en un òvul de manera natural, sinó la 

introducció d’un nucli d’una cèl·lula en una altra cèl·lula prèviament 

desnucleada, de manera artificial, tal com mostra l’esquema següent: 

 

 
Esquema explicatiu de la tècnica de la transferència nuclear somàtica. 

  

La tècnica de la transferència nuclear somàtica consisteix en l’aspiració del 

nucli d’una cèl·lula somàtica (desnucleació) mitjançant una micropipeta, procés 

que es fa al laboratori, i en la desnucleació d’una altra cèl·lula (preferentment 

un ovòcit18 o una cèl·lula mamària). Una vegada tenim el nucli de la primera 

cèl·lula i la segona cèl·lula desnucleada, es fusiona el nucli i la cèl·lula 

desnucleada mitjançant un estímul elèctric, procés anomenat electrofusió. 

Aquesta electrofusió suposa una fecundació i per tant, començarà a formar-se 

un embrió, (veure ANNEX 6). 

Quan l’embrió arriba a la fase de blastòcit (64 a 200 cèl·lules), es quan podem 

extreure les cèl·lules mare.  

Aquestes cèl·lules cultivades al laboratori in vitro en unes condicions 

favorables, es poden diferenciar en determinats tipus cel·lulars, i originar així 

determinats teixits o òrgans,  que seran els que es trasplantaran al pacient. 
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o La clonació terapèutica: 

 

Per definir la clonació terapèutica cal conèixer exactament que és la clonació i 

que implica.  

 

La clonació és la creació de nous individus genèticament idèntics, és a dir que 

tenen el mateix material genètic, a partir de la utilització de la tècnica de la 

transferència nuclear somàtica, que no és res més que una reproducció 

asexual19 a nivell de laboratori. La clonació, tot i ser una tècnica molt complexa 

de dur a terme, es possible gràcies al control de el procés de fecundació. 

 

El primer mamífer clonat va ser del famós cas de 

l’ovella Dolly ( veure ANNEX 7). 

Actualment ja han sigut clonats molts mamífers com 

ovelles, vaques, porcs, cabres i ratolins.    

La clonació humana no s’ha donat mai i tots els països 

hi estan en contra èticament i legislativament.                   Fotomuntatge de la 

                                                                                                                           clonació reproductiva 

 

La clonació terapèutica, consisteix en la creació de nous òrgans o teixits 

genèticament idèntics a un determinat individu, mitjançant la tècnica de la 

transferència nuclear somàtica, per tal de trasplantar-los desprès en el pacient.  

 

Hi ha una tècnica anomenada teràpia cel·lular que es basa en la clonació 

terapèutica i en la tècnica de transferència nuclear somàtica, i que té com a 

objectiu obtenir cèl·lules mare genèticament idèntiques al pacient per tal de 

diferenciar-les en algun determinat tipus cel·lular i desprès introduir-les dins de 

l’organisme per tal de que autoregenerin les cèl·lules danyades o que 

presenten un desgast avançat. Per tant, aquest tipus de teràpia consisteix en 

renovar l’òrgan o teixit afectat però no el substitueix. 
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Esquema explicatiu de la tècnica de la transferència nuclear somàtica aplicada en la teràpia cel·lular.  

 

Els resultats de la clonació terapèutica són molt esperançadors, però impliquen 

problemes a nivell ètic, ja que per obtenir òrgans i teixits genèticament idèntics 

al pacient cal produir i destruir embrions, per extreure les cèl·lules mare. 

 

La solució a aquest conflicte seria la utilització de cèl·lules mare d’embrions 

preexistents (normalment residuals de tècniques de reproducció assistida), 

diferenciar-les i introduir-les en l’organisme. Però el problema és que aquestes 

cèl·lules mare embrionàries presenten un problema histoincompatibilitat amb el 

receptor (poden ser rebutjades), ja que no presenten les mateixes proteïnes 

transmembranals que el receptor. A més a més, les cèl·lules mare embrionàries 

poden arribar a causar tumors (tant benignes com malignes) a causa del seu 

elevat grau de proliferació cel·lular.  
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Una altra solució seria la utilització de cèl·lules mare adultes extretes del propi 

pacient, però aquestes al ser multipotents només podrien regenerar 

determinats tipus de teixits i òrgans. A més a més, com el seu grau de 

proliferació és baix, no poden generar l’aparició de tumors.   

 

Característiques terapèutiques dels diferents tipus de cèl·lules mare. 

 

Cèl·lules mare embrionàries Cèl·lules mare adultes 

 

Aquestes cèl·lules provenen 

d’embrions preexistents, presenten un 

problema d’histoincompatibilitat amb 

el receptor. Per tant, normalment cal 

fer un embrió a partir d’una cèl·lula 

somàtica del pacient. 

 

Presenten el problema ètic que 

comporta la producció i la posterior 

destrucció d’embrions. 

 

Propicien l’aparició de tumors en els 

receptors a causa de la seva elevada 

proliferació. 

 

Al ser totipotents i pluripotents, poden 

diferenciar-se en molts tipus cel·lulars. 

 

Aquestes cèl·lules s’aconsegueixen a 

partir d’una simple punció (biòpsia) 

del propi pacient. 

 

Com provenen del pacient, no 

presenten cap problema 

d’histoincompatibilitat si s’utilitzen per 

guarir malalties del propi individu. 

 

No originen tumors ja que tenen una 

taxa més baixa de proliferació. 

 

No impliquen el problema ètic d’haver 

de destruir embrions.  

 

Presenten el problema de ser 

multipotents, és a dir, cada tipus 

només pot generar un determinat 

tipus cel·lulars. 

 

 

 

 

 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 31 

2.2. Bioètica 

 

La medicina i la biologia són ciències que estan en constant desenvolupament i 

avanç, i això implica una important reflexió racional i metòdica sobre les 

decisions que es poden prendre. 

 

La bioètica s’encarrega de sospesar tots els problemes ètics i morals que 

suposen els nous descobriments per part de la medicina i la biologia, i altres 

ciències afins, per tal de poder prendre decisions a nivell pràctic.  

 

Cada país té un comitè de bioètica que recull tot el conjunt de tècniques i 

teràpies que es permeten en un determinat país en relació amb la legislació 

d’aquell país determinat.  

 

o Cèl·lules mare adultes o embrionàries:  

 

Existeix una certa controvèrsia amb la utilització de cèl·lules mare embrionàries 

o adultes, causada principalment pel mètode d’obtenció de les cèl·lules mare 

embrionàries. 

 

Les cèl·lules mare embrionàries només poden extreure’s d’embrions, i aquesta 

extracció, amb la tecnologia actual implica el problema ètic de la destrucció 

d’embrions.  

Com que el desenvolupament embrionari és un 

procés continu, és a dir, sense etapes prou 

diferenciades, no hi ha seguretat que l’embrió no 

sigui ja considerat un ésser humà i, per tant, que 

mereixi la mateixa protecció legal que un adult.  

                                                                                      Cèl·lula mare embrionària  

                                                                                                                   pluripotent 

L’altre inconvenient de l’utilització de les cèl·lules mare embrionàries és que 

aquestes propicien l’aparició de tumors a causa del seu elevat grau de 

proliferació. 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 32 

 

Per tant, seguint aquesta línia d’opinió, a nivell moral, seria més convenient la 

utilització terapèutica de les cèl·lules mare adultes. 

 

Les cèl·lules mare adultes, s’extreuen de persones adultes i amb la tecnologia 

actual, aquesta extracció no suposa cap mena de risc per al individu. Les 

cèl·lules mare adultes no presentarien el problema ètic de la producció i 

posterior destrucció d’embrions, ni la aparició de tumors, ja que tenen un baix 

grau de proliferació cel·lular. 

 

Però a nivell terapèutic, les cèl·lules mare adultes 

són multipotents i per tant només poden diferenciar-

se en un determinat tipus cel·lular. 

Un altre inconvenient clínic de les cèl·lules mare 

adultes és que és molt difícil aïllar i cultivar cèl·lules 

mare adultes en el laboratori i mantenir-les en un 

estat de indiferenciació.                                                 Cèl·lules mare adultes de cordó  

                                                                                                                    umbilical.  

 

Per tant, seguint aquesta línia d’opinió, a nivell científic (clínic-terapèutic), seria 

més convenient la utilització terapèutica de cèl·lules mare embrionàries. 

 

A la pràctica, cada país té la seva legislació en quant a l’ús de la clonació 

reproductiva20, la clonació terapèutica i l’ús de cèl·lules mare embrionàries o 

adultes, això significa que existeix una diversitat d’opinions molt ampla i que 

només un canvi de mentalitat o una presa de consciència seria la causa capaç 

de produir canvis en els sistemes legislatius de cada país. 

 

Per tal de saber que coneix la gent de les cèl·lules mare (embrionàries) i per 

determinar si estan a favor o en contra de la seva utilització terapèutica, tenint 

en compte tots els conflictes ètics que això comporta, he dut terme un petit 

estudi que es basa en uns qüestionaris a nivell de carrer, fets a diferents 

persones el passat mes d’agost a la població de Barcelona.  

Els resultats i el qüestionari estan recollits en l’annex 8. (Veure ANNEX 8). 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 33 

o Normativa a Catalunya: 

 

A Catalunya existeix un comitè anomenat Comitè de Bioètica de Catalunya, 

que s’encarrega de sospesar tots els problemes ètics i morals que plantegen la 

pràctica de determinades tècniques de la medicina actual.  

 

Aquest comitè té un seguit de lleis que responen a la legislació actual de la 

UNESCO i a la de l’estat Espanyol (veure ANNEX 9), però que es podrien 

resumir breument en els següents postulats: 

 

- Tot el que pot ser tècnicament possible no té perquè ser acceptat 

èticament. 

- Algunes tècniques que es fan servir en l’experimentació amb algunes 

espècies animals, com amb ratolins de laboratori, no tenen perquè ser 

acceptades per a les persones. 

- Tot individu té dret a tenir uns progenitors humans. 

- La investigació científica també s’ha de supeditar al respecte dels 

principis ètics, i és tasca del legislador definir-los. 

La fecundació in vitro (FIV) no és acceptada quan la finalitat és la millora 

de la raça, per obtenir l’anomena’t infant a la carta21.  

- A causa de l’augment de donacions de semen, per evitar que individus, 

sense saber-ho, siguin germans de pare, amb els problemes de 

consanguinitat que això comporta, les donacions de semen 

s’intercanvien entre diferents clíniques i països. 

- Davant la incertesa de fer un ús adequat o no d’una cèl·lula, el més 

adient podria ser fer servir una cèl·lula mare adulta. 
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3. Conclusions obtingudes: La relació entre les 

cèl·lules mare i el càncer. 

 
Una vegada feta tota la investigació i recerca sobre el tema del meu treball a 

través de llibres, enciclopèdies, llibres de text, pàgines web, entrevistes a 

especialistes i a pacients, estudis i enquestes he obtingut una sèrie de resultats 

i conclusions que afirmen o bé desmenteixen algunes de les meves hipòtesis 

inicials sobre el tema, (els objectius del treball).  

 

Les conclusions del meu treball, en relació amb cada objectiu (hipòtesi inicial) 

que m’havia plantejat són: 

 

o Objectiu terapèutic de les cèl·lules mare: La hipòtesi era que si les 

cèl·lules mare poden arribar a curar el càncer i també poden ajudar a 

prevenir-lo, mitjançant algun tipus de teràpia o tècnica mèdica, tals com 

la biotecnologia, la clonació terapèutica... 

 

A partir del meu treball i de la investigació que he dut a terme puc afirmar que 

la hipòtesi és certa, ja que les cèl·lules mare si que poden guarir el càncer i fins 

i tot ajudar a prevenir-lo. 

 

El càncer al ser un conjunt de cèl·lules tumorals que normalment estan ben 

localitzades, poden ser extirpades mitjançant cirurgia i el teixit o òrgan que s’ha 

vist afectat pel tumor (si s’ha donat metàstasis) podria ser reemplaçat per un 

òrgan nou i genèticament idèntic al pacient, obtingut mitjançant la clonació 

terapèutica d’una cèl·lula somàtica del pacient (tècnica de la transferència 

nuclear somàtica). 

 

Aquest tractament s’ha dut a terme en determinades leucèmies (tumor de les 

cèl·lules del corrent sanguini) i el que s’ha fet és obtenir cèl·lules sanguínies 

mitjançant la clonació terapèutica d’una cèl·lula somàtica del pacient. 
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El problema esdevé amb el tipus de càncer. Depenent del tipus de càncer que 

el pacient presenti, del grau de desenvolupament (d’invasió) d’aquest, i d’altres 

factors com l’edat del pacient, l’estat físic... es pot dur a terme un tractament o 

un altre. 

 

Val a dir que encara falten molts anys d’investigació, i fins que no s’impulsi (fins 

que no se subvencioni) la investigació científica amb cèl·lules mare i no es 

modifiquin les normatives en quant al seu ús, la recerca es veurà estancada i 

no s’arribarà a conèixer tot el veritable potencial d’aquestes cèl·lules. 

 

o Objectiu terapèutic – innovador de les cèl·lules mare: La hipòtesi era 

que es podrien utilitzar les cèl·lules mare com un tipus de tractament 

innovador del càncer, que fins i tot podria arribar a fer desaparèixer tot 

el dolor (tant el físic com el psicològic) que causen altres tractaments 

més agressius com la quimioteràpia, la radioteràpia... 

 

A partir del meu treball i de la investigació que he dut a terme puc afirmar que 

la hipòtesi és falsa, ja que les cèl·lules mare no poden arribar a esdevenir un 

únic tractament contra el càncer, almenys no encara. 

 

Les cèl·lules mare si que poden arribar a esdevenir un tractament innovador 

contra el càncer, però fins que no s’investigui completament el potencial de les 

cèl·lules mare, aquestes no poden substituir els altres tractaments (radioteràpia 

i quimioteràpia) ja que aquests tractaments solen tenir un caràcter immunitari, 

de defensa, ja que normalment s’apliquen per tal d’evitar que els tumors 

reapareixin, però els tractaments de medicina regenerativa amb cèl·lules mare 

tenen un caràcter regeneratiu, i nomes fan la funció de substituir teixits danyats, 

de manera que un tractament no anul·la l’altre, més que res són 

complementaris i l’objectiu que m’havia proposat demostrar és fals.  

 

o Objectiu fisiològic de les cèl·lules mare: La hipòtesis era que l’origen 

fisiològic del càncer (és a dir, a partir de que s’origina el tumor) i de les 

seves cèl·lules tumorals, sigui una cèl·lula mare cancerígena a partir de 

la qual es van formant totes les altres cèl·lules tumorals. 
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A partir del meu treball i de la investigació que he dut a terme puc afirmar que 

la hipòtesi és certa, ja que molts investigadors consideren un tumor com una 

massa de cèl·lules anòmals, que estan regides per un petit conjunt de cèl·lules 

(les cèl·lules mare tumorals) que són les que tenen la capacitat de regeneració 

del tumor. 

 

Segons aquesta teoria (la teoria de les cèl·lules mare tumorals), totes les 

cèl·lules que formen un tumor tenen capacitat de proliferació, però només les 

cèl·lules mare poden aconseguir formar el tumor de nou. 

Que aquesta teoria sigui certa representa un gran pas alhora de investigar 

fàrmacs contra el càncer (veure la entrevista a Carmen Cortina), ja que ara 

s’impulsarà la investigació de fàrmacs que destrueixin les cèl·lules mare 

tumorals, de manera que així s’evitaria la reaparició del tumor en el futur. 

 

o Objectiu ètic del meu treball de recerca envers les cèl·lules mare: 

L’objectiu era intentar recolzar la investigació amb cèl·lules mare, 

respectant sempre el principis morals més importants, però també 

servint-me dels grans resultats obtinguts fins ara en medicina amb les 

cèl·lules mare, per tal de impulsar el desenvolupament de la millor 

medicina possible.  

 

Durant tota la redacció del meu treball, he adoptat una posició permissiva en el 

fet de la utilització de les cèl·lules mare (tan de les adultes com de les 

embrionàries), sempre i quan la utilització d’aquestes no suposi un risc per al 

pacient.  

Pel que fa a la qüestió ètica de l’ús de les cèl·lules mare embrionàries i a la 

obtenció d’embrions amb fins terapèutics, estic totalment d’acord amb la seva 

utilització, ja que em sembla que moralment parlant, és més correcte la 

utilització de cèl·lules mare per guarir una persona malalta que pateix i que pot 

arribar a morir, que no pas deixar que pateixi perquè no es poden utilitzar un 

conjunt de cèl·lules, que no senten res, només perquè tenen el potencial 

d’esdevenir un individu.   
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4. Glossari: 

 
1. Cèl·lula: és la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu. De fet, la cèl·lula 

és l’element de menor mida que es pot considerar vivent 

 

2. Mitosi: és un procés de divisió del nucli mitjançant el qual es reparteixen les 

dues còpies del material genètic en dues meitats iguals, per donar lloc als 

nuclis de les cèl·lules filles després de la divisió cel·lular. La mitosi és un procés 

exclusiu de les cèl·lules eucariotes. 

 

3. Proliferació: és una reproducció repetida de noves cèl·lules. 

 

4. Apoptosi: és una forma de mort cel·lular programada en els organismes 

multicel·lulars. És un dels tipus principals de mort cel·lular programada (MCP), i 

inclou una sèrie d’esdeveniments bioquímics que porten a una morfologia 

cel·lular característica i a la mort. 

 

5. Mutacions: són canvis permanents en el DNA que es transmeten o no a la 

descendència, que poden ésser causats per agents exògens o endògens. 

També es poden produir per errades en la replicació i en la reparació del DNA. 

 

6. DNA: àcid desoxiribonucleic; principal constituent químic dels cromosomes, 

suport del control de les activitats cel·lulars i de la transmissió dels caràcters 

hereditaris. 

 

7. Membrana de contenció: és un tipus de membrana plasmàtica formada 

exclusivament de fosfolípids que limita un conjunt de cèl·lules determinat, 

evitant la divisió d’aquestes. 

 

8. Mesoderma: és la capa germinativa que es troba només en embrions. Es 

diferencia entre l’ectoderma i l’endoderma. Dóna lloc a diverses estructures 

embrionàries que derivaran en teixits i òrgans com el cor, part dels ossos, els 

músculs o el conjuntiu. 
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9. Cèl·lula glial: són un tipus de cèl·lules del sistema nerviós que duu a terme 

la funció de suport de las neurones; a més, intervenen activament, en el procés 

cerebral de la informació. 

 

10. Leucòcits: són un conjunt de cèl·lules de la sang que s’encarreguen de la 

resposta immunitària, encarregades de defensar l’organisme contra 

substàncies estranyes o agents infecciosos, els anomenats antígens.  

 

11. Sistema immunitari: El sistema immunitari és el conjunt de mecanismes 

d’un organisme que el protegeixen contra les malalties per mitjà de la 

identificació i l’eliminació de patògens i cèl·lules tumorals. Detecta una gran 

varietat d’agents, des de virus a cucs parasitaris, i cal que els distingeixi de les 

cèl·lules i els teixits saludables propis de l’organisme per tal de funcionar 

correctament. 

 

12. Oncòleg: metge que s’especialitza en el diagnòstic i el tractament del 

càncer, mitjançant algun tipus de teràpia. Normalment, l’oncòleg és també la 

persona encarregada de l’atenció de la salut d’un pacient amb càncer. 

 

13. Marcador molecular (biològic o genètic): Les molècules que poden 

ser marcadors moleculars són les proteïnes (antígens i isoenzims) i el DNA   

(gens coneguts o fragments de seqüència i funció desconeguda). 

 

14. Biotecnologia: Alta tecnologia de la natura biològica. 

 

15. Cultiu in vitro: és una tècnica de reproducció en la que a partir d’un petit 

segment inicial de teixit és possible regenerar en poc temps milers o milions de 

teixits genèticament iguals al teixit original, quan a aquest teixit se li aplica un 

estímul per mitjà de variables físiques y químiques controlades en un medi de 

cultiu. 

 

16. Transferència nuclear somàtica: tècnica utilitzada en la medicina 

regenerativa que permet l’obtenció de teixits i òrgans genèticament idèntics al 
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pacient, a partir de la clonació terapèutica del DNA d’una de les seves cèl·lules 

somàtiques (les que contenen 43 cromosomes). 

 

17. Gàmetes: els gàmetes són les cèl·lules reproductives, és a dir, les que 

presenten 23 cromosomes en el seu nucli. Els gàmetes humans són els òvuls 

en el  cas de les dones i els espermatozoides en el cas dels homes. 

 

18. Ovòcit: cèl·lula reproductiva femenina amb 23 cromosomes al seu nucli. 

Òvul. 

 

19. Reproducció asexual: és un tipus de reproducció en el qual la fecundació 

(unió de gàmetes) es produeix fora de la matriu uterina materna. 

La reproducció sexual, seria el tipus de reproducció contrària a la asexual, i es 

definiria com un determinat tipus de reproducció en el qual la fecundació es 

dóna dins de la matriu uterina. 

 

20. Clonació reproductiva: és un determinat tipus de clonació que té com a 

objectiu la obtenció de individus adults genèticament idèntics. 

 

21. Infant a la carta: aquest concepte fa referència al fet de escollir les 

característiques genètiques (com el color de la pell, el color dels ulls...) d’un 

individu, modificant el seu genoma, amb el pretext de la millora de la raça. 
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Autor: CORBELLA, Josep 

Títol: “Unidos contra las metástasis” 

Diari: La Vanguardia 

Data: Dissabte, 18 de Juliol del 2009 

Pàgines: 24 – 25, Tendencias    

 

Autor: Redacció 

Títol: “El Nobel premia una nova via de lluita contra el càncer” 

Diari: El Segre 

Data: Dimarts, 6 d’Octubre del 2009 

Pàgines: 43, Societat  

 

Autor: RINCÓN, Reyes 

Títol: “Las terapias a la carta serán pronto una realidad” 

Diari: El País 

Data: Dijous, 15 d’Octubre del 2009 

Pàgines: 31, Sociedad   
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o Pàgines web:  

Institució: Institut nacional del càncer  

Pàgina web: www.cancer.gov 

Data de consulta:  1 de Juny del 2009 

 

Institució: Societat de ginecologia i obstetrícia (SEGO) 

Pàgina web: www.sego.es 

Data de consulta:  5 de Juny del 2009 

 

Institució: Associació espanyola contra el càncer (AECC) 

Pàgina web: www.todocancer.com 

Data de consulta:  5 de Juny del 2009 

 

Institució: Womens against cervical cancer 

Pàgina web: www.wacc-network.org/ 

Data de consulta:  9 de Juny del 2009 

 

Institució: Enciclopèdia virtual Wikipedia 

Pàgina web: www.wikipedia.org 

Data de consulta:  13 de Juny del 2009 

 

Institució: Associació Catalana per a la Recerca Oncològica i 

les seves Implicacions Sanitàries i Socials 

(ACROSS) 

Pàgina web: www.acrosscancer.org 

Data de consulta:  21 de Juny del 2009 

 

Institució: Fundación para la Educación Pública y la 

Formación en Càncer (FEFOC) 

Pàgina web: www.fefoc.org 

Data de consulta:  21 de Juny del 2009 
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Institució: Centre per al control i la prevenció d’enfermetats 

Pàgina web: www.cdc.gov 

Data de consulta:  21 de Juny del 2009 

 

Institució: Institut Català d'Oncologia 

Pàgina web: www.iconcologia.net 

Data de consulta:  28 de Juny del 2009 

 

Institució: Oncolliga. Fundació Lliga Catalana d'Ajuda 

Oncològica 

Pàgina web: www.oncolliga.org 

Data de consulta:  28 de Juny del 2009 

 

Institució: Lliga contra el Càncer Comarques de Lleida 

Pàgina web: www.contraelcancer.org 

Data de consulta:  28 de Juny del 2009 

 

Institució: Institut de Recerca Hospital Universitari Vall 

d'Hebron 

Pàgina web: www.ir.vhebron.net 

Data de consulta:  3 de Juliol del 2009 

 

Institució: Generalitat de Catalunya 

Pàgina web: www.gencat.cat 

Data de consulta:  3 de Juliol del 2009 

 

Institució: ??? 

Pàgina web: www.bionetonline.org 

Data de consulta:  3 de Juliol del 2009 
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Institució: Associació espanyola de patologia cervical i 

colposcòpia (AEPCC) 

Pàgina web: www.aepcc.es 

Data de consulta:  17 d’Agost del 2009 

 

Institució: European cervical cancer association (ECCA) 

Pàgina web: www.ecca.info/es 

Data de consulta:  17 d’Agost del 2009 

 

Institució: Organització Mundial de la Salud (OMS) 

Pàgina web: www.who.int/es/ 

Data de consulta:  22 de Setembre del 2009 

  

Institució: Agencia per a substancies tòxiques i el registre 

d’enfermetats 

Pàgina web: www.atsdr.cdc.gov/es/es_index.html 

Data de consulta:  22 de Setembre del 2009 

 

Institució: Farmacèutica Merck & Co (Whitehouse Station, NJ,  

EEUU). 

Pàgina web: www.msd.es/content/index.html   

Data de consulta:  22 de Setembre del 2009 

 

Institució: ??? 

Pàgina web: www.embrios.org 

Data de consulta:  22 de Setembre del 2009 

 

Institució: Institut de Recerca Biològica de Barcelona 

Pàgina web: www.irbbarcelona.org 

Data de consulta:  26 de Desembre del 2009 

 

 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 47 

7. Annexes: 

 

o ANNEX 1 – Entrevista a la investigadora del 

IRB(Institut de Recerca Biològica) de Barcelona, 

Carmen Cortina 

 

• En primer lloc, podria definir el més científicament possible que és 

el càncer? 

  

Carmen: El càncer és una malaltia que es produeix per l’acumulació de certes 

mutacions a les cèl·lules d’un determinat òrgan que fan que aquestes cèl·lules 

perdin la seva funcionalitat normal i a més adquireixin una capacitat  de dividir-

se il·limitada. Aquesta característica dóna lloc a més cèl·lules que també 

presenten aquestes propietats. Aquesta massa de cèl·lules indiferenciada 

s’anomena tumor. Els tumors inicialment són benignes, però amb el temps 

poden seguir acumulant més mutacions que els proporcionin unes propietats 

més malignes com és la capacitat d’envair altres teixits. En els últims estats de 

progressió tumoral hi ha cèl·lules del tumor primari que escapen del teixit 

d’origen i poden iniciar un nou tumor en un altre òrgan del cos. Aquest tumor 

s’anomena metàstasi. Les metàstasis en òrgans vitals són la causa més 

comuna de mortalitat per càncer. 

 

• He estudiat que el càncer pot estar produït per virus, per algunes 

substàncies químiques, per radiacions i per factors genètics, però 

per quines causes més pot presentar-se el càncer en les persones? 

 

Carmen: Perquè un càncer s’origini s’han de produir mutacions, alteracions 

genètiques, que afectin a determinats gens involucrats en el càncer. L’origen 

d’aquestes mutacions pot ser hereditari o ambiental. En el primer cas, l’individu 

neix ja amb la presència d’alguna mutació genètica que suposi el primer pas 

del procés d’acumulació de mutacions cancerígenes. És a dir, que degut a 
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l’herència ja té una predisposició més elevada a desenvolupar un càncer. En el 

segon cas, les mutacions que porten al càncer s’originen per un factor 

ambiental, com és el cas d’estar exposats a substàncies químiques 

mutagèniques, radioactivitat, cremades solars, infecció per virus que indueixen 

la transformació de determinades cèl·lules o una dieta poc equilibrada que 

contingui substàncies que augmentin la taxa de mutació de les cèl·lules o baixa 

en aliments que disminueixin la presència de radicals lliures.  

 

• Podria explicar com es possible que un tumor passi de ser benigne 

a maligne? 

  

Carmen: Les cèl·lules tumorals solen presentar una taxa de mutació 

accelerada, a més de dividir-se més ràpid i tenir una resistència a la mort 

cel·lular més elevada que les cèl·lules normals. Això fa que, si el tumor no es 

tracta o s’extirpa a temps, segueixi acumulant mutacions de manera aleatòria. 

Algunes d’aquestes mutacions donen un avantatge selectiu a les cèl·lules 

tumorals pel qual les seves propietats cada cop són més malignes. La 

diferència principal entre un tumor benigne i un tumor maligne és que les 

cèl·lules del tumor benigne es troben restringides en un espai determinat del 

teixit (òrgan) on s’han originat, mentre que les cèl·lules dels tumors malignes 

tenen la capacitat de colonitzar teixits i òrgans distants. 

  

• Només quan un tumor esdevé maligne causa càncer, o quan ja hi 

ha presencia de cèl·lules tumorals, siguin benignes o malignes es 

tracta de càncer? 

 

Carmen: El terme càncer s’empra per designar els tumors malignes. 

 

• Buscant informació, estudiant i fent una recerca, he descobert que 

les cèl·lules mare, a part de poder guarir el càncer i altres 

enfermetats, també pot causar-lo a causa de la seva elevada 

proliferació, que significa això exactament, vull dir, com pot ser 

possible? 
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Carmen: Hi ha varis tipus de cèl·lules mare: 

1. Les cèl·lules mare normals (que estan presents en teixits sans) 

1.1 cèl·lules mare embrionàries: les que donen lloc a tot un individu, en 

els primers estats del desenvolupament embrionari 

1.2 cèl·lules mare adultes: presents en petites proporcions en els 

diferents òrgans d’un individu adult, i capaces de regenerar aquell òrgan 

en particular. Hi ha òrgans que estan en regeneració constant (com 

l’intestí o la pell), i per tant les cèl·lules mare d’aquests teixits estan 

sempre actives; i òrgans que només es regeneren en cas que hi hagi un 

dany (com el fetge o el múscul) i les cèl·lules mare s’activen només en 

aquest cas. 

2. Cèl·lules mare tumorals. No són cèl·lules sanes. Estan presents en petites 

proporcions dins d’un tumor i són capaces de regenerar un altre tumor. Són les 

cèl·lules tumorals més perilloses. 

 

El fet que les cèl·lules mare siguin capaces de proliferar i donar lloc a cèl·lules 

que es diferenciïn i puguin regenerar un teixit es podria utilitzar per guarir 

enfermetats causades per la mort cel·lular o la destrucció d’un teixit, com és el 

cas de grans cremades (on es perd gran part de pell), la diabetis tipus I (on les 

cèl·lules secretores d’insulina del pàncrees s’han destruït), el Parkinson (on 

s’han perdut les cèl·lules de la substància negra als ganglis de la base del 

cervell). Aquests tractaments estan encara en desenvolupament, però s’ha de 

controlar molt bé que no es reintrodueixin a l’organisme cèl·lules mare que no 

s’hagin diferenciat i encara proliferin en taxes molt altes, ja que si no es 

controla la seva correcta diferenciació amb els estímuls adequats, hi hauria el 

risc que aquestes cèl·lules mare donessin lloc a teixits aberrants o que 

continuessin proliferant de manera descontrolada, donant lloc a masses de 

cèl·lules indiferenciades de tipus tumoral. 

 

• A tot això, podria definir que són exactament les cèl·lules mare? 

També he vist que se les sol classificar en totipotents, pluripotents 

i multipotents, però, quines diferencies hi ha exactament entre 

aquests tres grups? 
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Carmen: Les cèl·lules mare són cèl·lules no diferenciades amb capacitat de 

proliferar (dividir-se) sota determinats estímuls i donar lloc a: 

 

a) cèl·lules que es diferenciïn (s’especialitzin) en diferents tipus cel·lulars, de 

manera que regenerin un teixit, òrgan o l’organisme sencer, segons el cas. 

b) altres cèl·lules mare que mantinguin les mateixes característiques que la 

cèl·lula mare original, de manera que les cèl·lules mare es poden perpetuar. 

 

 Les cèl·lules mare totipotents estan presents en les primeres fases del 

desenvolupament embrionari (a l’estat de blastocist, en embrions de menys de 

2 setmanes en humans), i tenen la capacitat de donar lloc a cèl·lules que es 

diferenciïn donant lloc a cèl·lules de tots els teixits i òrgans del cos. 

Les pluripotents (o multipotents), estan en estats més avançats del 

desenvolupament embrionari o en teixits adults i només poden donar lloc a 

certs tipus cel·lulars o teixits, però no a tot un organisme. 

 

• Segons el que he estudiat, un tumor maligne és un conjunt de 

cèl·lules anormals que és divideixen incessantment, i alguns teixits 

i òrgans del nostre cos tenen cèl·lules mare, per tal de regenerar els 

teixits si els cal. Això hem fa pensar que els tumors també deuen 

tenir una cèl·lula mare a partir de la qual han sorgit les demés. Si es 

destruís aquesta cèl·lula mare del tumor amb quimioteràpia o 

radioteràpia, el tumor pararia d’expandir-se, i d’aquesta manera es 

podrien evitar les metàstasis?  

 

Carmen: Aquesta idea correspon a la teoria de les cèl·lules mare tumorals, per 

al qual un tumor es consideraria com una massa de cèl·lules que respon a una 

organització jeràrquica per la qual, encara que totes les cèl·lules proliferin, 

només un petit percentatge és capaç de regenerar un tumor. Aquestes serien 

les cèl·lules mare tumorals. Aquest camp és un dels més actius en la recerca 

sobre el càncer actualment, i les estratègies terapèutiques noves estarien 

dirigides a eliminar específicament aquestes cèl·lules mare tumorals. Per 

aconseguir això, les nous fàrmacs estarien específicament dirigits a aquestes 

cèl·lules i no estarien tan centrats en eliminar les cèl·lules que tinguin una alta 
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taxa de proliferació (com és el cas de les teràpies contra el càncer que 

s’estaven utilitzant fins ara), ja que s’ha vist que les cèl·lules mare tumorals 

sovint són més resistents a les teràpies clàssiques fins ara utilitzades. 

 

• Li vull proposar un exemple, tenim un pacient amb càncer, no s’han 

produït metàstasis, però l’òrgan afectat és important, i no hi ha cap 

òrgan compatible amb el pacient per trasplantar-li. Es podria fer un 

nou òrgan a partir de la creació d’un embrió transferint el nucli de 

les cèl·lules somàtiques del pacient en un oòcit al qual prèviament 

s’ha extret el nucli. I després, trasplantant el nou òrgan? Com és 

possible que les cèl·lules mare es transformin en les cèl·lules 

específiques d’un òrgan o teixit?   

 

Carmen: La capacitat que tenen les cèl·lules mare per regenerar teixits és el 

que les fa potencialment tan interessants per teràpies on s’ha de substituir un 

òrgan o part d’aquest. De totes formes, per aconseguir això no cal recórrer a 

cèl·lules mare embrionàries (generades per transferència nuclear com tu 

proposes, per exemple), ja que amb cèl·lules mare adultes podria ser suficient, i 

aquestes es poden obtenir de parts no afectades de l’òrgan del propi pacient 

(per exemple, per regenerar pell). Cal tenir en compte que aquestes tècniques 

estan encara en desenvolupament. 

Respecte a la generació d’un embrió a partir de transferència nuclear d’una 

cèl·lula somàtica dins un oòcit, recentment es va publicar un treball que ha 

suposat una revolució en aquest camp, ja que es va demostrar que activant 4 

gens concrets per tècniques de manipulació molecular, en cèl·lules adultes 

diferenciades, aquestes es poden reprogramar i desdiferenciar, adquirint la 

capacitat de regenerar tot un organisme. Aquest descobriment fa que la 

obtenció de cèl·lules mare embrionàries no requereixi l’ús d’oòcits, i per tant 

sigui molt més fàcil. 

 

La diferenciació de cèl·lules mare a un teixit o un altre depèn múltiples factors, 

o proteïnes, a les que les cèl·lules estiguin exposades. Aquestes proteïnes 

poden ser solubles (trobar-se en el medi en el que es tenen les cèl·lules mare) 

o estar anclades a la membrana d’altres cèl·lules que envoltin les cèl·lules 
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mare, que actuen com a cèl·lula “feeder” (que nodreix) de la cèl·lula mare. 

Aquests factors o lligands activen cascades de senyalització cel·lular que 

regulen l’expressió de determinats gens que són claus per a la diferenciació de 

les cèl·lules mare. Alguns d’aquests factors ja estan descrits i es coneixen, de 

manera que es poden mantenir o diferenciar determinats tipus de cèl·lules mare 

a determinats tipus cel·lulars de manera dirigida, però n’hi ha molts altres que 

encara no.  

 

• Al laboratori, vostès esteu treballant en la lluita contra la malaltia. 

En els diaris he vist articles sobre les metàstasis en que surt el 

senyor Batlle, i m’he preguntat que és el que feu en general en el 

laboratori, si es pot saber. 

Carmen: El nostre laboratori estudia la iniciació del càncer i la seva progressió 

des de les fases primerenques fins a la formació de tumors agressius. 

Desenvolupem models cel·lulars i animals que imiten aquesta malaltia 

devastadora, amb l’objectiu final de poder dissenyar noves eines diagnòstiques 

i terapèutiques.  

• Treballeu amb cèl·lules mare al laboratori, si es pot saber?  

 

Carmen: En un dels projectes del nostre laboratori hem posat a punt un 

mètode per purificar les cèl·lules mare intestinals. Això ens ha permès 

caracteritzar-les millor, per exemple, amb la població de cèl·lules mare 

intestinals purificada hem pogut determinar quins gens estan actius i quins 

estan inactius en aquestes cèl·lules (perfil d’expressió genètica), cosa que dóna 

una informació molt valuosa per entendre quins gens són els responsables de 

les propietats que les cèl·lules mare presenten. Actualment estem posant a 

punt les condicions de cultiu in vitro de les cèl·lules mare intestinals. 

 

• Alhora de buscar informació he descobert que hi ha conflictes ètics 

i morals entorn a les cèl·lules mare embrionàries i la clonació 

terapèutica. Jo personalment, estic a favor d’utilitzar les cèl·lules 

mare embrionàries, i també de crear embrions compatibles amb els 
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pacients per tal d’obtenir cèl·lules mare per guarir enfermetats. 

L’únic que crec que no es correcte és la clonació d’individus, 

utilitzar les cèl·lules mare per la millora de la raça (infant a la carta) i 

començar a utilitzar les cèl·lules mare embrionàries si es veritat que 

poden causar càncer a causa de la seva elevada proliferació. Vostè 

que pensa sobre aquest tema? 

 

Carmen: Estic d’acord amb tu amb el gran potencial que poden tenir les 

cèl·lules mare embrionàries, en la clonació terapèutica i en el desenvolupament 

d’aquesta tècnica per aplicacions terapèutiques, valorant bé els seus possibles 

efectes adversos (com el risc de resultar en un càncer) i com minimitzar-los. 

Així mateix, també val la pena desenvolupar la tècnica de reprogramació de 

cèl·lules somàtiques per manipulació de certs gens, la qual pot arribar a 

substituir la necessitat de produir embrions amb finalitats terapèutiques a partir 

d’oòcits. 

Respecte a fer infants a la carta, si és per evitar malalties congènites, també hi 

estaria d’acord. Evidentment, caldria una sèrie de regulacions molt acurada. 

Penso que sobre aquest tema hi ha hagut una mica d’alarma social sovint no 

suficientment fonamentada. Cal pensar que un individu (la seva personalitat, 

salut, aspecte etc.) no només depèn del seu fons genètic sinó que l’expressió 

dels gens i desenvolupament d’un individu està molt influït per l’entorn al que 

està sotmès (factors ambientals), fet que farà que dos individus amb la mateixa 

dotació genètica no siguin mai idèntics. 
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o ANNEX 2 – Les metàstasis 

 

Aquesta notícia de Juliol del 2009 explica que el principal objectiu oncològic que 

s’està portant a terme en diferents centres d’investigació de Barcelona és intentar 

evitar les metàstasis en el càncer, ja que el 90% de les morts en malalts de càncer 

són les metàstasis.   

 

Tal com explica la noticia, actualment s’estan investigant diferents gens que 

proporcionarien la informació necessària per detectar si es produiran metàstasis o 

no en uns determinats tipus de càncer; el càncer de pulmó i es càncer de mama, 

especialment.  

 

El coordinador del projecte és l’Eduard Batlle, que és el cap d’investigacions del 

IRB (Institut de Recerca Biològica) de Barcelona, val a dir que la Carme Cortina (la 

investigadora a la qual he entrevistat) treballa amb l’Eduard Batlle, ja que ell mateix 

me la va presentar, per tal de que jo pogués entrevistar-la. 

 

La Carme Cortina també és una de les investigadores del projecte sobre 

metàstasis, de la noticia.  
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o ANNEX 3 – Efectes secundaris de la quimioteràpia 

 

Alteracions en l’aparell digestiu 
1. Nàusees i vòmits: L’aparició i la intensitat depèn dels tipus de fàrmacs.  

2. Diarrea: Es perd la capacitat d’absorció d’aigua i diferents nutrients, cosa que 

provoca la diarrea.  

3. Estrenyiment: Disminueixen els moviments intestinals, de manera que s’afavoreix 

l’absorció de líquids de les femtes. Com aquestes es tornen més seques i dures, 

produeixen l’estrenyiment.   

4. Alteracions en la percepció del sabor dels aliments: Causades per la 

inflamació de les papil·les gustatives de la llengua i del paladar. Els pacients no 

noten els sabors dels aliments o bé perceben un gust metàl·lic.  

Això pot provocar que el fet de menjar resulti desagradable per al pacient i aquest 

perdi l’apetit i perdi pes.  

5. Alteracions en la mucosa de la boca: La alteració més freqüent de la mucosa de 

la boca és la mucositis que consisteix en una inflamació acompanyada de úlceres 

doloroses, que en ocasions poden sagnar. 
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Alteracions en el cabell, la pell i les ungles 

1. Caiguda del cabell: La caiguda del cabell (alopècia), depèn fundamentalment 

dels tipus de medicaments.  

La alopècia secundaria al tractament amb quimioteràpia és temporal sempre., tot i 

que de vegades el cabell pot presentar característiques diferents de les originals 

(color, textura, etc...). 

2. Alteracions de la pell i de les ungles: Consisteixen en l’aparició de picor, 

eritema o color vermellós de la pell, sequedat, i descamació.  

Las ungles es tornen de coloració fosca, trencadisses i poden aparèixer bandes 

verticals. 

 

Alteracions de la medul·la òssia 

1. Disminució de la concentració de glòbuls vermells o eritròcits: Això provoca 

anèmia, cosa que produeix aquests  símptomes: debilitat, cansament, sensació de 

falta d’aire quan es fan petits esforços. palpitacions (augment de la freqüència 

cardíaca), marejos i pal·lidesa de la pell i de les mucoses 

2. Disminució de la concentració de leucòcits: Cosa que provoca una disminució 

de les defenses del cos i té un major risc de patir infeccions. 

3. Disminució de les plaquetes: Las plaquetes tenen un paper molt important, ja 

que permeten la coagulació de la sang i s’encarreguen d’evitar les hemorràgies en 

cas de ferides.  

Quan la quimioteràpia afecta a la medul·la òssia, el nombre total de plaquetes pot 

disminuir i això augmenta el risc d’hemorràgia.   
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Altres efectes secundaris 

1. Alteracions neurològiques: disminució de la sensibilitat del tacte, formigueig i 

sensació de pinçaments en les extremitats (braços i cames). Altres símptomes que 

també poden indicar alteració neurològica són la pèrdua de força i destresa manual. 

2. Alteracions cardíaques: Generalment depèn de la dosis que es pren de 

determinats fàrmacs.  

3. Alteracions de la bufeta urinària: Determinats fàrmacs antineoplàstics poden 

causar irritació de la bufeta (cistitis), això provoca una sèrie de símptomes com: picor 

i dolor al orinar, sensació de necessitat urgent d’orinar, sang en la orina, etc.  

4. Alteracions en la sexualitat i la fertilitat:  

Disminució o desaparició del desig i l’apetit sexual. La alopècia pot disminuir la 

autoestima i afectar negativament la imatge corporal del malalt, cosa que pot ser una 

causa important de la pèrdua de l’interès sexual. 

Tot i així,  alguns fàrmacs poden afectar als òrgans sexuals (ovaris i testicles) 

provocant una sèrie de símptomes, que depenen del sexe del pacient: 

- DONES: Irregularitats o desaparició de la menstruació (amenorrea), sequedat 

dels teixits de la vagina per disminució de la lubricació, cosa que dificulta les 

relacions sexuals, pèrdua de l’elasticitat de la vagina, un major risc de patir 

infeccions urinàries, sensacions de calor, insomni i  irritabilitat.  

- HOMES:  Un efecte freqüent associat a la quimioteràpia és la disminució en la 

producció d’espermatozoides. En alguns casos es pot produir esterilitat, 

temporal o permanent. 
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o ANNEX 4 – Entrevista a Cèlia Bartra, una sobrevivent 

de càncer 

 

1. Des de el punt de vista científic, el seu càncer es defineix com 

un tipus de tumor infreqüent que sobretot afecta dones pre-

menopàusiques i post-menopàusiques, que presenten 

hemorràgies vaginals, dolor de la pelvis y augment de la mida 

de l’úter. Però, deixant de banda els termes científics, que va 

significar el càncer per a vostè? 

 

Cèlia: Realment no m’ho esperava, ja que al contrari d’altres pacients, 

jo no vaig patir cap tipus de símptoma, però si que presentava malestar 

físic. 

 

Però quan els metges realment van adonar-se de que patia de càncer, 

tot el diagnòstic, les operacions, el tractament i de fet tota la malaltia 

en si va trencar els meus esquemes i tota les meves il·lusions.  

  

2. Coneix les causes de l’aparició del seu càncer?(dieta, alcohol, 

tabac, radiacions, genètica, altres...) 

 

Cèlia: El meu càncer és de caràcter genètic, ja que totes les dones de 

la meva família l’hem patit, la diferencia és que unes l’han superat i 

d’altres no.  

Jo mateixa vaig decidir de fer un arbre genealògic indicant les dones 

que han patit la malaltia i les que no l’han superat. (Hem diu mentre 

busca el full on te dibuixat l’arbre, el qual adjunto en forma d’esquema).  
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Arbre genealogic de la família de l’entrevistada Cèlia Bartra.  

 

3. Com li van detectar el càncer, és a dir, com va ser que els    

metges es plantegen la possibilitat de que vostè estigues 

afectada d’adenosarcoma mulleriano? 

 

Cèlia: Els metges en un principi no sabien que era el que em passava, 

van portar-me a diferents especialistes i van fer-me moltes proves, però 

aquestes no donaven cap resultat concret.  

 

A més a més, jo no vaig presentar cap tipus de símptoma característic 

de la meva malaltia, fins al juny del 1997, en què vaig patir una greu 

hemorràgia i em van portar a l’hospital, i llavors van fer-me unes 

analítiques i es van plantejar per primer cop la possibilitat de que patís 

de càncer (d’adenosarcoma mulleriano). 
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4. Aquest tipus de tumor es presenta entre edats bastant 

específiques, normalment entre els 42 i 53 anys. Quina edat 

tenia vostè quan li van detectar el càncer? 

 

Cèlia: 41 anys, aquell any complia els 42. 

 

5. Com li comuniquen els metges la mala notícia? Li van donar a 

conèixer les probabilitats que tenia vostè de no vèncer el 

càncer o de no aguantar el tractament? Que va sentir en aquell 

moment? 

 

Cèlia: Una vegada van tenir els resultats de les analítiques, van trucar-

me a casa i em vaig reunir amb el metge. 

En un principi els metges vacil·laven, però vaig demanar-los que fossin 

sincers i llavors em van dir el que jo ja m’imaginava, que tenia càncer.  

 

El metge em va començar a explicar que era un càncer molt agressiu i 

que calia que m’operessin d’urgència.  

 

En aquell moment només puc definir el que sentia com una terrible 

foscor, recordo que tot ho veia negre, i amb el que m’anava dient el 

metge em veia morta a mi mateixa i vaig començar a plorar.  

Quan vaig sortir del despatx del doctor només vaig començar a pensar 

en tot el què volia fer i sentia molta por.  

 

En aquell moment no em van dir quines probabilitats tenia de 

sobreviure, però tal i com el metge va explicar-me el que tenia, vaig 

saber que eren molt poques(*). 

 

 

6. De cara al tema de la seva guarició, quin tractament li van 

aplicar? 
                                                 

(*) Buscant per Internet vaig veure que les probabilitats de sobreviure a 
un adenosarcoma mulleriano, a part de que depèn de l’estat físic i la 
salut del malalt, del grau de desenvolupament del càncer... són d’un 
0,23 % de mitjana. 
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Cèlia: Primer cirurgia, ja que van tenir que extirpar-me alguns òrgans 

afectats pel tumor i desprès de la cirurgia, vaig tenir que sotmetre’m a 

quimioteràpia per tal de guarir-me. 

 

7. Va haver de sotmetre’s a cirurgia, per tal de extirpar el tumor. 

Algun òrgan es va veure afectat? Que li van extirpar 

exactament?  

 

Cèlia: Quan vaig tenir la hemorràgia, al cap de 5 dies van operar-me i 

mitjançant cirurgia van extirpar-me l’úter i la matriu (ovaris inclosos) i 

part dels budells. Van tenir que extirpar-me aquests òrgans per que el 

tumor havia envaït tot l’úter, i els budells me’ls van extirpar per tal 

d’evitar una metàstasis al fetge. 

 

8. Com recorda aquells moments a l’hospital abans de 

l’operació? 

 

Cèlia: Abans de l’operació, l’ambient que jo sentia era negatiu, sentia 

com que algú m’amagava alguna cosa, i vaig descobrir-ho instants 

abans d’entrar a quiròfan. 

Es veu que el metge li va comunicar al meu home que les probabilitats 

que jo tenia de sobreviure eren minses, el meu home es va ensorrar i 

quan m’ho va explicar (per que jo li vaig insistir), jo vaig anar a quiròfan 

i abans d’entrar vaig agafar de la mà al doctor i li vaig dir molt seriosa:  

- Que sepa usted que yo de aquí salgo viva.   

I així va ser.  

 

9. Quina era la seva opinió personal sobre el tractament? En va 

estar d’acord en que es seguís aquest tractament? Tenia 

alguna altra opció? 

 

Cèlia: No tenia cap altra opció, la quimioteràpia era la meva única 

oportunitat per guarir-me.  
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Jo tenia que estar d’acord amb el què digues el doctor, perquè no hi 

havia cap altra opció, a més a més, el doctor em va explicar 

detalladament tots els efectes secundaris que patiria, així que em va 

preparar pel pitjor. 

 

10. Va demanar una segona opinió a una altre hospital o 

especialista, per tal de determinar si el tractament que li van 

aplicar era l’adequat?  

 

Cèlia: No. 

 

11. Els metges li van comunicar les probabilitats que havia de que 

el tractament funcionés? 

 

Cèlia: No, ells només van dir que era poc probable que superés la 

operació, però no em van dir les probabilitats que hi havia de que la 

quimioteràpia funcionés, i això és una cosa que m’hauria agradat saber 

en aquells moments.  

 

12. En que consistia exactament el seu tractament, és a dir, quin 

objectiu tenia? (si es quimioteràpia, curar, evitar propagació 

del càncer, retardar el creixement, evitar metàstasis o 

alleugerir els símptomes). 

 

Cèlia: El meu tractament amb quimioteràpia tenia la funció de destruir 

totes les cèl·lules cancerígenes possibles. 

 

13. Com s’administrava? (intravenós, oralment, intratecal – 

injecció del medicament en el canal espinal, intrarterial, 

intracavitaria – cavitat abdominal, intramuscular, intralesional 

– directament al tumor, topic) 

 

Cèlia: Intravenosa, directament a les venes del braç esquerre. 
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14. Cada quan temps tenia que prendre els medicaments? Quan 

temps va durar el tractament? Va dur a terme períodes de 

descans, és a dir, períodes en que no prenia medicaments per 

tal de deixar descansar el cos? 

 

Cèlia: La quimioteràpia que em van aplicar consistia en fer 6 cicles de 

21 dies cada cicle.  

Cada 21 dies hi havia 3 dies seguits en que m’injectaven els 

medicaments i desprès feia un període de descans de 21 dies. 

La injecció dels medicaments durava 6 hores seguides. 

 

15. Va patir molt dolor físic durant el tractament? Que parts del 

cos li feien més mal (a causa de que, d’algun tipus de 

medicaments potser)?  

 

Cèlia: Aquests medicaments són molt forts, i quan te’ls injecten tens la 

sensació de anar com “drogat” i només sents eufòria, però quan acaba 

el temps d’injecció es quan començaven els dolors, ja que es presenten 

els efectes secundaris, i llavors només sentia ganes de morir-me. 

 

16. Quins efectes secundaris presentava el seu tractament? 

(alimentació, activitats, possibilitat de caminar, pigmentació 

de la pell, sexe, menstruacions, dolors greus...) 

 

Cèlia: Tots els efectes secundaris que vaig patir com a conseqüència 

directa de la medicació de la quimioteràpia van ser; pèrdua del cabell, 

nàusees amb vòmits, diarrees, pèrdua del sentit del gust (a vegades el 

menjar tenia gust a ferro), sensació de cansament, com si pesessis 

molt, pèrdua del gust ja que s’inflamen les papil·les gustatives, sempre 

notava pudor a mort (com  a podrit, a causa de que les cèl·lules 

canceroses s’anaven morint), pell molt seca, pigmentació de la pell 

marró – grogós, ungles d’un color marró, que m’agradava, perquè 

semblava que portés les ungles pintades (riu), me sentia molt més 

inflada, la meva orina era de color rosa i em feia molt mal al orinar.   
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17. Com van ajudar-la els metges a portar menys dolorosament el 

seu tractament? Que li van recomanar? Va funcionar? 

 

Cèlia: Els metges em van receptar Kytril (que és marihuana 

terapèutica), el vaig provar però desprès em semblava que aquest 

medicament em provocava més vòmits, i vaig deixar de prendre’l. 

 

18. Pel que fa a la part psicològica, com es va sentir durant tot el 

tractament? En quin sentit la van ajudar a superar el tràngol 

els metges? I la seva família? Es va plantejar mai la 

possibilitat de visitar un psicòleg que la guiés durant el 

tractament? (canvis d’humor, depressions,etc.) 

 

Cèlia: Quan vaig fer la primera sessió de quimioteràpia, podríem dir 

que anava amb la teòrica apresa, però amb el cor empetitit per que 

tenia molta por.  

Al entrar a la sala en la qual m’havien d’aplicar el tractament (en 

aquesta sala només poden entrar els malalts i els metges, però mai 

poden entrar els familiars ni els amics) vaig  parlar amb un altre pacient 

que em va tranquil·litzar bastant. 

Recordo que aquell mateix pacient me va demanar que visqués pels 

que morien, que visqués per ells, i això és lo que vaig fer (riu). 

Aquell home va morir al cap d’un mes. 

 

Realment la família i el pacient estan molt separats durant el 

tractament, ja que la majoria de malats estan aïllats dels familiars, però 

tot i així, la meva família em donava ànims i el meu homes es va fer 

càrrec de la rutina familiar.  

Però el que crec que realment em va ajudar, va ser el fet de poder 

compartir aquesta experiència tan dura amb d’altres persones que 

estaven vivint les mateixes coses que jo; els altres malalts del hospital. 

Quan m’aplicaven la intravenosa, m’entretenia xerrant amb els altres 

pacients, i intentava prendre’m tot amb riure i fer riure els altres 

malalts. 
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Si que és veritat que els metges em van oferir un tractament psicològic, 

però jo el vaig refusar... perquè creia que els psicòlegs, eren persones 

que no entendrien el meu problema, ja que no l’han experimentat. 

Però tot i així, crec que un psicòleg que ajudés als familiars hauria 

sigut convenient, perquè al cap i a la fi ells també pateixen molt 

psicològicament.  

 

La meva part psicològica, la tractava fent com una espècie de teràpia 

de grup amb els altres pacients durant les sessions en que ens 

aplicaven la quimioteràpia, però a vegades era difícil coincidir amb els 

mateixos pacients, ja que els metges intentaven que nosaltres no 

féssim grans o intimes amistats perquè ens podria afectar molt la mort 

d’un dels pacients. 

  

19. Actualment, vostè esta recuperada de forma completa, és a 

dir, ha tingut mai cap tipus de reaparició del tumor? 

 

Cèlia: El risc de reaparicions és present sempre, de fet jo no estic 

donada d’alta de la meva malaltia, però gràcies a la meva tossuderia 

vaig poder aconseguir que els metges em deixessin treballar (riu).  

Tot i així, cada any tinc una revisió, per tal de veure si la malaltia es 

manté aturada o ha tornat a expandir-se.  

 

20. Quines han sigut les conseqüències del seu càncer?  (dolors, 

impossibilitat de tenir més fills, diners...) 

 

Cèlia: Les conseqüències que es poden apreciar a causa del meu 

càncer són; envelliment físic d’uns 10 anys, tinc 54 anys però el meu 

cos respon com el d’una dona d’uns 64 anys, moltes vegades em sento 

molt cansada sense haver fet esforços... i em sento molt vella.  

També tinc els ossos i les articulacions molt més febles, tinc pèrdues 

de memòria, a causa de les intervencions quirúrgiques no he pogut ni 

puc tenir fills i no vaig tenir cap més menstruació. 
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Pel que fa a la part econòmica, el tractament i els medicaments va a 

compte de la Seguretat Social, però els diners de transport de Tàrrega 

a l’hospital de Lleida corrien del pressupost familiar.  

 

Però tot i així, la part psicològica de la meva experiència no la puc 

oblidar, ja que vaig tenir que aprendre a viure amb el meu bitllet de la 

mort... i això va suposar que les meves previsions de futur fossin molt 

presents, de manera que les conseqüències psicològiques del meu 

càncer actualment són que he après a viure el moment, dedico molt 

més temps a pensar, la meva escala de valors ha canviat radicalment, i 

valoro molt més les petites coses, he après a escoltar més als altres i a 

tenir més empatia amb els sentiments de la gent, ara sóc molt més 

generosa i sento que en comparació amb la meva vida d’abans de la 

malaltia me desprès de moltes coses que no són importants realment... 

tot i així, crec que ara tinc menys paciència amb la gent i m’enfado més 

sovint (riu). 

 

21. Quan els metges li comuniquen que ha superat la malaltia, 

quines emocions experimenta en aquell moment? (va sentir-se 

mes forta?) 

 

Cèlia: L’únic que vaig sentir va ser llibertat, una immensa llibertat. 

Si hagués de fer un balanç, considero que el meu càncer no ha estat 

una cosa negativa, ja que he après moltes coses gracies al meu càncer 

i actualment me sento molt més madura i reforçada. 

 

 

Vostè va ser tractada amb quimioteràpia, un tractament efectiu contra 

el càncer però molt agressiu per al cos. En el meu treball explico un 

tipus de tractament bastant innovador i actual que es basa en 

l’utilització de cèl·lules mare per substituir teixits danyats, per un 

càncer per exemple. La investigació amb cèl·lules mare esta en fase 

desenvolutiva, però ja ha donat resultats molt esperançadors. 
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Un dels objectius del meu treball és tenir en compte la possibilitat de 

curar el càncer amb cèl·lules mare per tal d’evitar el patiment que molt 

malalts de càncer com vostè han patit amb determinats tractaments. 

 

22. Tenint en compte tot el que vostè ha viscut, que li sembla que 

s’estigui investigant aquesta línia de curació del càncer, que 

suposaria la desaparició del sofriment físic per part de els 

malalts? 

 

Cèlia: Opino que tot el que sigui experimentació per tal de guarir 

malalties i aportar una millor qualitat de vida és necessari per a les 

persones.  

 

 

El problema que presenta la investigació amb cèl·lules mare és que en 

alguns casos, s’han de produir embrions genèticament compatibles 

amb el malalt per tal de poder obtenir cèl·lules mare d’origen 

embrionari i aconseguir determinats teixits u òrgans i trasplantar-los al 

pacient.  

Aquesta producció i posterior destrucció d’embrions esta considerada 

molt malament a nivell ètic. Però m’interessa saber la seva opinió, com 

a malalta que va ser.  

 

23. Que creu que es millor èticament, matar un conjunt d’unes 

dotze cèl·lules que no senten res per tal de poder guarir una 

persona que esta patint, o deixar que la persona pateixi o 

mori, només perquè aquest conjunt de dotze cèl·lules tenen la 

capacitat de generar un nou individu? 

 

Cèlia: Com ja t’he dit, la idea de la investigació amb cèl·lules mare hem 

sembla moralment bo per a la espècie humana, i més encara si 

s’investiga per la guarició de malalties, ja que es millora la qualitat de 

vida de les persones, però clarament, cal dur a terme una regulació 

ètica, perquè sinó la ciència tindria massa llibertat i es podria violar la 

vida privada de les persones 
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- Conclusions de la entrevista: 

 

Tal i com es pot veure en la entrevista i en l’apartat de Càncer del treball, la 

quimioteràpia és un tractament molt agressiu per a l’esser humà i moltes 

poques persones resisteixen el tractament i viuen per explicar-ho. 

En l’annex anterior s’expliquen els principals efectes secundaris de caràcter 

fisiològic d’aquest tipus de tractament. 

 

Però pel que fa a la part psicològica, els metges gairebé sempre proposen una 

ajuda psicològica especialitzada, però val a dir que aquells que actualment la 

refusen no poden tenir el contacte i la ajuda de grup que va tenir la entrevistada 

amb els altres pacients de l’hospital, ja que ara per ara, els tractaments de 

quimioteràpia s’apliquen en sales individuals en les quals el pacient passa 

moltes hores sol, amb l’únic contacte humà del metge, que passa cada X temps 

per les sales. Al estar cada pacient en una sala diferent no es relacionen entre 

ells, de manera que es recomanable que aquest pacient tingui una bona ajuda 

psicològica professional o un gran recolzament per part de la família i dels 

amics.  

En la guarició d’un càncer per mitja de quimioteràpia, intentar que el malalt no 

se senti sol hauria de ser un dels principals objectius per tal de que el malalt no 

es deprimeixi i perdi les ganes de lluitar per la seva vida 
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o ANNEX 5  - Un cas real de prevenció i guarició d’un 

càncer gràcies a les cèl·lules mare: 

 

La notícia ens relata un cas real de com a través de la selecció genètica 

d’embrions (l’activació de determinats gens en cèl·lules mare embrionàries 

l’anomenat procés de diferenciació cel·lular, per tal de poder obtenir, en 

aquest cas un embrió amb medul·la òssia compatible amb un altre individu – 

la seva germana – per tal de poder dur a terme un trasplantament). 

 

El tractament, prohibit a Espanya a menys que no es demani un permís 

especial que atorga la Comissió de Reproducció Assistida, va consistir en 

hormonar a l’Esther (la mare) per fer-la ovular abundantment. Llavors 

s’extreuen uns quants òvuls, com més millor, per tal de repetir el tractament 

si es produeixen errors. A l’Esther li van extreure 39 òvuls i els van fecundar 

al laboratori amb esperma de la seva parella, mitjançant la tècnica de 

reproducció assistida d’inseminació artificial (IA).  

 

D’aquests òvuls, una vegada feta la diferenciació cel·lular amb la 

corresponent activació de determinats gens, s’agafen els òvuls que són 

100% compatibles amb el malalt, en aquest cas la filla gran de l’Esther, 

l’Ernie, de 5 anys i malalta de leucèmia de tipus mielomonocítica (un tipus 

de leucèmia molt rara). 

Dels 39 òvuls, només 9 van resultar ser 100% compatibles amb l’Ernie.  

D’aquests 9 òvuls li van implantar 2 al úter, un d’ells el va perdre, però l’altre 

no i va portar l’embaràs. 

 

Al cap de 9 mesos va néixer l’Izel, i quan va ser una mica gran, es va a dur  

terme el transplant de medul·la òssia.  

Per tal de fer-lo a l’Ernie, a la filla malalta de leucèmia, li van tenir que 

aplicar quimioteràpia i llavors es quan li van fer una transfusió de la sang del 

cordó umbilical de la seva germana, l’Izel. 

Això va activar la producció correcta d’hemoglobina, plaquetes i leucòcits, 

cosa que va fer que la leucèmia desapareixes. 
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Aquesta notícia del Juny del 2009, és un dels millor exemples de la vida real 

de guarició de càncer a partir de l’ús del potencial de les cèl·lules mare, 

però també és un mètode de prevenció del càncer, ja que gràcies a 

l’activació de determinats gens durant el procés de diferenciació cel·lular, és 

podrien corregir molts tipus de càncer i d’altres enfermetats d’origen genètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 73 

 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 74 

 



Com les cèl·lules mare poden guarir i prevenir el càncer. 
 

 75 

 

o ANNEX 6 – El desenvolupament embrionari 

 

El desenvolupament embrionari és el procés que comprèn des de la 

fecundació, passant per les successives divisions cel·lulars d’un zigot fins a 

arribar al part. 

 

Esquema del desenvolupament embrionari. 

 

En el desenvolupament embrionari es poden distingir les fases següents: 

 

- FECUNDACIÓ: és la unió de les informacions genètiques dels gàmetes. 

Dóna lloc a un zigot. 

- SEGMENTACIÓ: procés de multiplicació del zigot. Es forma una massa 

de cèl·lules denominada mòrula. A continuació, apareix una cavitat 

interna i llavors es denomina blàstula. 
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- GASTRULACIÓ: és el procés del desenvolupament embrionari que 

condueix a la formació de la gàstrula. La gàstrula és una estructura que 

ja presenta dos o tres tipus de cèl·lules embrionàries diferents. És doncs, 

la primera estructura cel·lular en la que s’observa diferenciació cel·lular. 

Cadascun d’aquests tipus de cèl·lules forma una capa o full embrionari. 

- ORGANOGÈNESI: les cèl·lules i els teixits sofreixen transformacions 

encaminades a la formació dels òrgans. 
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o ANNEX 7 – La clonació de la ovella Dolly 

 

La ovella Dolly va ser clonada al 1996, pel científic  

I. Wilmut. La ovella Dolly va ser el primer animal clonat 

amb el DNA d’una ovella adulta i no amb el d’un embrió. 

Tot i que la Dolly semblava estar força sana, va envellir 

més ràpidament que una ovella normal, cosa que li va 

provocar diverses malalties degeneratives més 

freqüents en edats més avançades. 

                                                                                                            Ovella Dolly 

 

Procés que es va seguir per tal de clonar l’ovella Dolly. 
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El 14 de febrer de 2003 es va anunciar que la Dolly tenia una malaltia del 

pulmó. Un tumor estrany que va confirmar que patia d’un adenocarcinoma oví 

pulmonar, una malaltia bastant habitual en les ovelles. Els científics del projecte 

van indicar que ells no creien que hi hagués cap connexió entre el fet d’haver 

estat un clon i haver patit la malaltia i que les altres ovelles de granja 

presentaven dolències similars. Aquest tipus de malalties del pulmó són 

especialment un perill per les ovelles que estan tancades en els interiors com hi 

estava la Dolly per motius de seguretat. 

Va ser llavors quan un grup de biòlegs va decidir de sacrificar la Dolly perquè 

patia molt dolor.                                         
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o ANNEX 8 – Enquestes i resultats sobre la temàtica de 

les cèl·lules mare. 

 

Aquest estudi basat en el següent qüestionari, te diferents objectius en el meu 

treball de recerca.  

Un dels objectius és el de conèixer que sap la gent a nivell de carrer sobre les 

cèl·lules mare i la seva aplicació en medicina, de manera que aquelles 

persones que no coneguin gaire sobre les cèl·lules mare i no sàpiguen 

contestar el qüestionari puguin arribar a conèixer mínimament que són les 

cèl·lules mare i algunes de les seves principals característiques, (veure el 

qüestionari següent). 

 

LES CÈL·LULES MARE: 

 

1. Ha sentit a parlar mai sobre les cèl·lules mare? 

 

SI               NO   

 

2. Sap que són exactament? 

 

SI               NO               NO  HO SE 

 

3. Sap d’on s’extreuen? 

 

SI               NO               NO HO SE 

 

4. Coneix alguna aplicació de les cèl·lules mare en el àmbit de la 

medicina?  

 

SI               NO 

 

 

 

5. Quines? Marqui les opcions que li semblin correctes. 
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Càncer              Diabetis                Parkinson             

 

Enfermetats degeneratives musculars 

 

Alzheimer              Trasplantaments d’òrgans 

 

Cremades i ferides 

 

6. Vostè creu que és ètic utilitzar cèl·lules mare d’embrions restants 

d’intervencions de reproducció assistida, per salvar la vida de 

persones malaltes de càncer, anèmies, etc? 

 

SI                NO  

 

 

 

Si algun enquestat no coneix alguna de les coses que se li pregunten, li 

explicaré seguint el següent model d’idees, per tal de difondre el coneixement 

de les cèl·lules mare: 

 

Pregunta 2: Són un tipus de cèl·lules que tenen la capacitat de transformar-se 

mitjançant un procés anomenat diferenciació cel·lular, en qualsevol cèl·lula del 

cos (de la pell, del ronyó, del cervell...) 

 

Pregunta 3: Concretament es poden extreure de dos llocs: dels embrions i dels 

adults, però les cèl·lules mare embrionàries tenen més facilitat per ser 

cultivades al laboratori i per transformar-se en més tipus de cèl·lules que no pas 

les adultes. 

 

Pregunta 5: Actualment amb les cèl·lules mare s’han pogut curar leucèmies, 

anèmies, càncers, deformacions, cremades... però encara falta un temps per a 

que les cèl·lules mare puguin curar amb total llibertat, ja que alguns partits 

polítics i institucions religioses no estan d’acord amb la utilització d’embrions 
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humans restants d’intervencions de reproducció assistida, per guarir a 

persones amb greus malalties. 

 

Aquest qüestionari l’he fet a 237 persones, totes majors de 18 anys, durant el 

mes d’agost a la població de Barcelona. El lloc que vaig escollir per fer els 

qüestionaris va ser el metro de Barcelona, per dos motius principals; és el 

mètode de transport més utilitzat en la ciutat i per tant tindria gran afluència de 

persones, i l’altre motiu es la diversitat de classes, cultures, etc. que presenten 

les diferents persones que utilitzen el metro.  

 

Resultats del estudi: 

1. Ha sentit a parlar mai sobre les cèl·lules mare? 

8%

92%

Sí No

 

Conclusions:  

 

De les 237 persones que han respòs la enquesta, un 92% (218 persones) sí 

que han sentit parlar algun cop de les cèl·lules mare, mentre que el 8% restant 

(19 persones) no n’han sentit mai nombrar-les.  

Les conclusions que s’extreuen són que el tema de les cèl·lules mare és 

popular, ja que te una gran difusió en els medis de comunicació, per tant es 

tracta d’un tema d’actualitat.  
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2. Sap que són exactament? 

 

 

40%

11%

49%
Si

No

No ho sé

 

 

Conclusions:  

 

De les 218 persones que si que han sentit parlar algun cop de les cèl·lules 

mare, un 49% (106 persones) és a dir casi la meitat de persones, saben que 

són exactament, ja que han escoltat que són pels medis de comunicació, han 

buscat la seva definició a Internet o bé treballen en l’àmbit científic. 

Un 11% de les persones que han sentit a parlar de les cèl·lules mare algun cop, 

(25 persones), no coneixen cap tipus de característica de aquestes cèl·lules, 

mentre que el 40% restant (87 persones) no ho saben que són exactament, ja 

que només tenen poca informació de les seves característiques. 

D’aquí es desprèn que tot i que les cèl·lules mare tenen una gran difusió 

gracies als medis de comunicació, les seves característiques específiques no 

són tan conegudes com el seu nom, ja que es tracta d’un tema molt nou i que 

actualment encara esta en vies d’investigació.  
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3. Sap d’on s’extreuen? 

 

     

56%11%

33%

Si

No

No ho sé

 

 

Conclusions:  

 

De les 218 persones que han sentit parlar alguna vegada de les cèl·lules mare, 

un 56% (121 persones) saben diferents llocs d’on podem obtenir cèl·lules mare, 

i la gran majoria ha sabut distingir entre cèl·lules mare d’origen embrionari i 

cèl·lules adultes. Per contra, un 11% (24 persones) desconeixen d’on 

s’extreuen aquestes cèl·lules. 

Mentre que el 33% restant ( 73 persones) tenen una lleugera idea d’on 

s’obtenen per la informació que han sentit en els medis de comunicació. 

D’aquest resultat es pot extreure que hi ha més gent que coneix d’on s’extreuen 

les cèl·lules mare que no pas que són aquestes cèl·lules exactament. 

Això segurament es deu al fet de que els medis de comunicació han fet una 

especial difusió d’aquesta informació concreta per tal d’explicar o tractar millor 

tota la qüestió de bioètica. 
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4. Coneix alguna aplicació de les cèl·lules mare en el àmbit de la 

medicina?  

 

61%

39%

Si No

Conclusions:  

 

De les 218 persones que han sentit parlar alguna vegada de les cèl·lules mare, 

només un 39% (85 persones) coneixen alguna aplicació d’aquestes cèl·lules en 

medicina a causa de que ha sentit o llegit casos de persones que s’han curat 

de determinades malalties amb teràpia de cèl·lules mare o bé de noves línies 

d’investigació que s’estan estudiant i que han sortit publicades en els medis de 

comunicació. 

D’altra banda, un 61% (133 persones) no coneixen cap aplicació terapèutica i 

fins i molts reconeixen que no tenien el més mínim coneixement de que 

s’estigués investigant noves teràpies per determinades malalties amb cèl·lules 

mare. 

Podem interpretar que els medis de comunicació són la font més directa de 

coneixement i difusió de les característiques de les cèl·lules mare. 
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5. Quines? Marqui les opcions que li semblin correctes. 

 

8%7%

22%

11%

20%

13%

19%

Càncer Diabetes

Parkinson Enfermetats degenaratives musculars 

Alzhimer Trasplantaments

Cremades i ferides

 

Conclusions:  

 

De les 85 persones que coneixen algun tipus d’aplicació de les cèl·lules mare 

en l’àmbit de la medicina, un 22% (19 persones) creu que poden arribar a curar 

l’Alzheimer, un 20% (17 persones) creu que poden arribar a curar el Parkinson, 

un 19% (16 persones) creu que poden arribar a curar el càncer, un 13%  

(11 persones) creu que poden arribar a curar la diabetis, un 11% (9 persones) 

creu que poden arribar a curar les enfermetats degeneratives musculars, un 8% 

(7 persones) creu que poden arribar a curar cremades i ferides, mentre que el 

7% restant (6 persones) creu que poden arribar ajudar amb els 

trasplantaments. 

Val a dir que totes les opcions de resposta d’aquesta pregunta són correctes, 

però el que es pot observar és la gent coneix més l’aplicació de teràpies 

basades en cèl·lules mare en la guarició d’enfermetats com l’Alzheimer i el 

Parkinson, que són malalties degeneratives, i del càncer, ja que són les que els 

medis de comunicació difonen més a nivell espanyol, per que a Espanya es 

treballa amb cèl·lules mare per combatre aquestes malalties. 
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6. Vostè creu que és ètic utilitzar cèl·lules mare d’embrions restants 

d’intervencions de reproducció assistida, per salvar la vida de 

persones malaltes de càncer, anèmies, etc? 

 

6%

94%

Si No

 

Conclusions:  

 

De les 218 persones que han sentit parlar alguna vegada de les cèl·lules mare i 

que han respòs aquesta enquesta, una vegada explicats els conceptes sobre 

les cèl·lules mare que desconeixien, un 94% (205 persones) creuen que la 

investigació amb cèl·lules mare per tal de guarir enfermetats és moralment 

desitjable, mentre que un 6% dels enquestats (13 persones) no veuen correcte 

la utilització d’embrions humans per a la investigació científica, per raons 

personals, politicoideologiques o religioses. 

A partir d’aquests resultats es pot dir que la gran majoria de la població, una 

vegada ha conegut que són i el que impliquen les cèl·lules mare, creuen que 

són necessàries per tal de millorar la medicina actual, i per tant no els hi 

sembla malament que s’investigui amb embrions humans, sempre hi quan es 

faci respectant una sèrie de normes. 
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o ANNEX 9 – Legislació del Comitè de Bioètica de 

Catalunya 

 

Declaració de la UNESCO sobre el genoma humà: 

A. La dignitat humana i el genoma humà 

Article 1 

El genoma humà és la base de la unitat fonamental de tots els membres de la 

família humana i del reconeixement de la seva dignitat i diversitat intrínseques. 

En un sentit simbòlic, el genoma humà és el patrimoni de la humanitat . 

Article 2 

a) Tothom té dret al respecte de la seva dignitat i drets, siguin quines siguin les 

seves característiques genètiques. 

b) Aquesta dignitat implica que les persones no es poden reduir a les seves 

característiques genètiques, i que s’ha de respectar el seu caràcter únic i la 

seva diversitat. 

Article 3 

El genoma humà, que per naturalesa evoluciona, està subjecte a mutacions. 

Conté unes possibilitats que s’expressen de manera diferent en funció de 

l’entorn natural i social de cada persona, és a dir, el seu estat de salut 

individual, les seves condicions de vida, l’alimentació i l’educació. 

Article 4 

El genoma humà en el seu estat natural no pot donar lloc a beneficis 

pecuniaris. 

B. Drets de les persones implicades 

Article 5 

a) Només es pot abordar la recerca, el tractament o el diagnòstic que afecti el 

genoma d’una persona després d’una valoració prèvia i rigorosa dels riscos i 

els avantatges que comporti i d’acord amb qualsevol altra exigència establerta 
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per la legislació nacional vigent. 

 

b) En tots aquests casos caldrà disposar d’entrada del consentiment previ, lliure 

i basat en la informació de la persona implicada. Si aquesta persona no està en 

condicions de manifestar-lo, el consentiment o autorització s’haurà d’obtenir 

d’acord amb el que estipuli la llei, tenint en compte l’interès superior de la 

persona implicada. 

 

c) S’ha de respectar el dret de tota persona de decidir que se l’informi o no dels 

resultats d’un examen genètic i de les seves conseqüències. 

 

d) En el cas concret de la recerca, caldrà sotmetre, a més, els protocols 

d’investigacions a una avaluació prèvia, seguint les pautes i directrius nacionals 

o internacionals pertinents. 

 

e) Si d’acord amb la llei una persona no estigués en condicions d’expressar el 

seu consentiment, només es podrà efectuar una investigació sobre el seu 

genoma a condició que se n’obtingui un benefici directe per a la seva salut, i 

sempre segons les autoritzacions i mesures de protecció estipulades per la llei. 

Una investigació que no representi cap benefici directe previsible per a la salut 

només es podrà dur a terme a títol excepcional, amb la més gran prudència i 

procurant no exposar la persona implicada més enllà d’un risc i una coerció 

mínimes, i si la recerca està encaminada a produir un benefici en la salut 

d’altres persones que formen part del seu mateix grup d’edat o que es troben 

en les mateixes condicions genètiques, en el benestès que aquesta 

investigació es faci en les condicions previstes per la llei i sigui compatible amb 

la protecció dels drets humans individuals. 

Article 6 

Ningú no ha de ser objecte de discriminacions basades en les seves 

característiques genètiques, amb l’objectiu i efecte d’atemptar contra els seus 

drets i llibertats fonamentals i contra el reconeixement de la seva dignitat 

Article 7 

Cal protegir, en les condicions que determini la llei, la confidencialitat de les 
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dades genètiques relacionades amb una persona identificable, conservades o 

processades amb finalitats d’investigació o de qualsevol altra finalitat. 

Article 8 

Qualsevol persona té dret, d’acord amb el dret internacional i el dret nacional, a 

una reparació equitativa per qualsevol tipus de perjudici de què hagi estat 

víctima, si la causa directa i determinant del dany ha estat una intervenció en el 

seu genoma. 

Article 9 

Per protegir els drets humans i les llibertats fonamentals, només la legislació 

podrà limitar els principis de consentiment i confidencialitat, en cas que hi hagi 

raons imperioses, i en el benestès que es respecti de forma estricta el dret 

internacional públic i el dret internacional relatiu als drets humans. 

C. Investigacions sobre el genoma humà 

Article 10 

Cap investigació relativa al genoma humà ni a les seves aplicacions, en 

especial en els àmbits de la biologia, la genètica i la medecina, no podrà 

prevaldre per damunt del respecte dels drets humans, de les llibertats 

fonamentals i de la dignitat humana de les persones o, si es dóna el cas, dels 

grups humans. 

Article 11 

No es pot permetre cap pràctica que sigui contrària a la dignitat humana, com 

ara la clonació amb la finalitat de reproduir éssers humans. Es convida els 

estats i les organitzacions internacionals competents per tal que cooperin per 

identificar aquestes pràctiques i per tal que adoptin en l’àmbit nacional o 

internacional les mesures que calgui per assegurar que es respectin els 

principis enunciats en aquesta Declaració. 

Article 12 

a) Tothom ha de tenir accés als progressos de la biologia, la genètica i la 

medecina en matèria de genoma humà, tot respectant la seva dignitat i drets. 

 

b) La llibertat d’investigació, que és necessària per al progrés del saber, prové 
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de la llibertat de pensament. Les aplicacions de la investigació sobre el genoma 

humà, en especial en el camp de la biologia, la genètica i la medicina, s’han 

d’orientar cap a l’alleugeriment del patiment i la millora de la salut de l'individu i 

de tota la humanitat. 

D. Condicions per a l’exercici de l’activitat científica 

Article 13 

Les conseqüències ètiques i socials de les investigacions sobre el genoma 

humà imposen als investigadors responsabilitats especials de rigor, prudència, 

honradesa i integritat intel·lectual, tant en la realització de les seves 

investigacions com en al presentació i explotació dels resultats d’aquestes 

investigacions. Els responsables de la formulació de polítiques científiques 

públiques i privades tenen també, en aquest aspecte, responsabilitats 

especials. 

Article 14 

Cal que els estats adoptin les mesures adients per afavorir unes condicions 

intel·lectuals i materials favorables per al lliure exercici de les activitats 

d’investigació sobre el genoma humà i per tenir en compte les conseqüències 

ètiques, legals, socials i econòmiques d’aquesta investigació, sobre la base 

dels principis establerts en aquesta Declaració. 

Article 15 

Els estats han d’adoptar les mesures adients per proporcionar el marc per al 

lliure exercici de les activitats d’investigació sobre el genoma humà, tenint en 

compte els principis establerts en aquesta Declaració, a fi de garantir el 

respecte dels drets humans, les llibertats fonamentals i la dignitat humana, i de 

protegir la salut pública. Han de garantir que els resultats d’aquestes recerques 

no es puguin utilitzar amb finalitats no pacífiques. 

Article 16 

Els estats reconeixeran l'interès de promoure, a diversos nivells segons calgui, 

la creació d’unes comissions ètiques independents, multidisciplinàries i 

pluralistes, encarregades de valorar les qüestions ètiques, jurídiques i socials 

plantejades arran de les investigacions sobre el genoma humà i les seves 

aplicacions. 
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E. Solidaritat i cooperació internacional 

Article 17 

Els estats han respectar i promoure la pràctica de la solidaritat cap a les 

persones, les famílies i els grups de població exposats a riscos particulars de 

malaltia o discapacitat de caràcter genètic. En aquest sentit, haurien 

d’estimular, entre d’altres coses, la investigació orientada a identificar, prevenir i 

tractar les malalties genètiques o aquelles en les quals intervingui la genètica, 

sobretot en les malalties poc corrents i les malalties endèmiques que afecten 

una part considerable de la població mundial. 

Article 18 

Els estats hauran de fer tot el possible, tenint en compte els principis establerts 

en aquesta Declaració, per continuar la tasca de difusió internacional dels 

coneixements científics relacionats amb el genoma humà, la diversitat humana i 

la investigació genètica, i en aquest sentit afavoriran la col·laboració científica i 

cultural, sobretot entre els països industrialitzats i els països en vies de 

desenvolupament. 

Article 19 

a) En el marc de la cooperació internacional amb els països en vies de 

desenvolupament, els estats garantiran que: 

1. S’evitin els abusos i s’avaluïn els riscos i avantatges de la investigació 

sobre el genoma humà; 

2. Es desenvolupi i s’enforteixi la capacitat dels països en vies de 

desenvolupament per dur a terme investigacions sobre biologia i genètica 

humanes; 

3. Els països en vies de desenvolupament es puguin beneficiar dels 

resultats de la recerca científica i tecnològica, a fi que la seva utilització a 

favor del progrés econòmic i social pugui repercutir en profit de tots; 

4. Es fomenti el lliure intercanvi de coneixements i informació científics en 

els camps de la biologia, la genètica i la medicina. 

b) Les organitzacions internacionals competents han de donar suport i 

promoure les mesures adoptades pels estats quant als objectius esmentats. 
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F. Foment dels principis establerts a la Declaració 

Article 20 

Els estats adoptaran les mesures adients per fomentar els principis establerts 

en la Declaració, a través de l’educació i altres mitjans pertinents i, sobretot, 

entre d’altres coses, mitjançant la investigació i formació en camps 

interdisciplinaris i mitjançant el foment de l’educació en matèria de bioètica, a 

tots els nivells, sobretot a favor dels responsables de les polítiques científiques. 

Article 21 

Els estats adoptaran les mesures necessàries per fomentar altres formes 

d’investigació, formació i difusió de la informació que permetin elevar la 

consciència de la societat i de tots els seus membres pel que fa a les seves 

responsabilitats davant les qüestions fonamentals relacionades amb la defensa 

de la dignitat humana que puguin ser plantejades per la investigació en 

biologia, genètica i medicina i les corresponents aplicacions. Es comprometen, 

a més, a afavorir un debat obert d’abast internacional que garanteixi la lliure 

expressió dels diversos corrents de pensament sociocultural, religiós i filosòfic. 

G. Aplicació de la Declaració 

Article 22 

Els estats miraran d’assegurar que es respectin els principis establerts en 

aquesta Declaració i, mitjançant les mesures apropiades, en facilitaran 

l’aplicació. 

Article 23 

Els estats adoptaran les mesures adients per fomentar, a través de l’educació, 

la formació i la informació, el respecte pels esmentats principis, bo i afavorint la 

seva acceptació i l’aplicació efectiva. Els estats hauran de fomentar també els 

intercanvis i les xarxes entre comitès d’ètica independents, a mesura que 

s’estableixin, per afavorir la seva plena col·laboració. 

Article 24 

La Comissió Internacional de Bioètica de l'UNESCO col·laborarà en la difusió 

dels principis establerts en aquesta Declaració, i en el seguiment de l’examen 

de les qüestions que plantegi la seva aplicació i l’evolució de les tecnologies. 
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Haurà d’organitzar consultes adients amb les parts interessades, com per 

exemple amb els grups vulnerables. Presentarà, d’acord amb els procediments 

reglamentaris de la UNESCO, les seves recomanacions a la Conferència 

General i oferirà assessorament per al seguiment d’aquesta Declaració, 

sobretot en els aspectes que es refereixin a la identificació de pràctiques que 

puguin anar en contra de la dignitat humana, com ara les intervencions en la 

línia germinal. 

Article 25 

No s’ha d’interpretar cap punt d’aquesta Declaració com si conferís a cap estat, 

a cap grup o a cap persona un dret a exercir una activitat o a dur a terme 

qualsevol acte que sigui contrari als drets humans i a les llibertats fonamentals, 

i en especial als principis establerts en aquesta Declaració. 

 

 

 

 

 


