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0. INTRODUCCIÓ 

 

El càncer és actualment una malaltia cada vegada més present en la nostra societat. No afecta 

tant sols els adults sinó, a persones de totes les edats. El tractament de la malaltia fa que el 

malalt necessiti molt de recolzament de la família i de l’entorn.  

Tothom coneix persones que han patit aquesta malaltia, però el que no tothom coneix és com 

ho viuen els nens, què és un càncer en nens. Poques persones han sentit la paraula càncer del 

desenvolupament, però la majoria d’elles ho han viscut de prop. És per aquest motiu que s’han 

de donar a conèixer  les ajudes que necessiten els nens i les famílies o bé, les facilitats que 

algunes per sort ja reben, a més de les diferències que hi ha entre la malaltia d’un adult i la 

d’un menor, ja que, el seu cos és molt més delicat i sensible i la creació del càncer ve donada 

per la naturalesa de la persona i pels gens, és a dir, des del naixement estan predisposats a 

aquesta malaltia i en qualsevol moment se’ls hi pot desenvolupar un tumor. 

 És per això que en aquest treball la gent s’ha de posar dins la pell d’aquest infant i entendre 

què sent i com viu la malaltia, intentant que els malalts no s’allunyin gaire de la seva vida 

quotidiana. A més, el que es pretén és observar com ho viuen les famílies, i amb això, poder 

donar a conèixer a tothom aquest àmbit i aconseguir sensibilitzar i aportar informació a les 

persones que no ho han viscut mai, per tal que els puguin ajudar. 

S’està estudiant perquè abans del naixement ja es pugui evitar un càncer o si més no, trobar 

recursos que facilitin la investigació de nous fàrmacs i de noves combinacions possibles o bé, 

que la malaltia sigui més fàcil de portar.  D’altra banda aquest treball, també hauria de ser una 

crida perquè les companyies farmacèutiques invertissin més diners en la investigació del 

càncer infantil per millorar els tractaments tal i com s’està començant a aconseguir gràcies a la 

Marató de TV3 d’aquest any. 

Però sobretot, ha de servir perquè tothom ho llegeixi i conegui quasi de primera mà què 

suposa una malaltia com aquesta en les famílies. Aconseguir que tothom ho entengui i que les 

persones grans que ja no són tant innocents, deixin de creure que tant sols passa en adults i 

deixar de ser tant superficials. És a dir, viure i ser feliç amb la visió d’un nen, perquè ells no 

jutgen ni critiquen, ells no són homenets, s’han de respectar tal i com són, perquè els drets 

dels infants són un símbol de progrés de la humanitat. 
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Els motius que m’han portat a escollir aquest tema han estat principalment perquè es basa en 

la medicina aplicada als nens, un camp que m’agrada molt i en el qual m’agradaria entrar el 

més aviat possible. Un altre motiu és donar a conèixer com viuen la malaltia, i així poder-los 

ajudar ja que ells són el futur i en ells s’han de centrar totes les atencions o bé, tant sols pel fet 

de que a ningú li agrada que algú acabi la vida i menys sent tant jove. I el tercer motiu és que 

cal més investigació per millorar els tractaments i individualitzar-los, mitjançant la genètica.   

Vaig començar a buscar informació i vaig elaborar l’índex. D’aquesta manera he dividit el 

treball en dos blocs, un de teòric i un de pràctic. El bloc teòric engloba els aspectes científics i 

els que han de resoldre tota mena de dubtes i qüestions que tingui qualsevol persona. Hi ha 

una petita part dedicada al càncer d’adults per donar a conèixer les diferències amb un càncer 

del desenvolupament. 

En canvi, el bloc pràctic comprèn visites realitzades a fundacions i entrevistes. Conté històries, 

noves tècniques i tecnologies, notícies sobre la cura d’aquests nens i d’altres més dures i gens 

fictícies. Hi ha explicacions d’un cas real: quins sentiments, emocions, pors, il·lusions i alegries 

es té en un cas com aquest.  

Són punts de vista exposats en paper, per fer-se una idea però que tothom hi hauria de parlar 

de primera mà, són uns moments, unes hores que mentre expliquen les històries sorgeixen 

emocions, abraçades, ganes de plorar, però en aquest cas una alegria immensa per haver 

conegut una persona tant valenta que s’ha sortit de la lluita contra el càncer infantil i per haver 

aconseguit una amistat única. 
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1. OBJECTIUS 

Els objectius que s’han plantejat per aquest treball de recerca són els següents:  

- Conèixer el funcionament de la malaltia del càncer, els diferents tipus que hi ha. 

- Diferenciar els càncer infantils de la resta de malalties tumorals. 

- Saber quins mètodes de diagnosi s’empren, el seu tractament i els possibles efectes 

secundaris en el pacient.  

Per assolir aquests tres objectius s’ha fet una anàlisi de la bibliografia i webgrafia específica del 

tema, per tal de tenir una visió clara i a la vegada acurada sobre aquesta malaltia que 

malauradament afecta a molts joves.  

- Conèixer la visió dels professionals mèdics que treballen en el tractament dels tumors 

del desenvolupament, de persones amb menys de 25 anys. 

Fer una sèrie d’entrevistes a varis doctors:  Jaume Mora i Hector Salvador tots dos de l’Hospital 

Sant Joan de Déu de Barcelona. Amb aquestes, es vol tenir la seva opinió com a especialistes. 

- Estudiar quins efectes té el tractament sobre la vida dels malalts i de les seves famílies: 

estudiar casos reals. 

Conèixer una persona que hagi patit un càncer del desenvolupament, és a dir, un cas real que 

expliqui les seves experiències. 

- Conèixer ajudes que reben les famílies i facilitats. 

Per assolir aquest objectiu es vol fer un estudi d’un centre que es dedica a l’acolliment de les 

famílies amb infants que estan en tractament. 

- Fer un recull de la filmografia que tracta sobre els malalts de càncer.  

Es vol donar a conèixer que hi ha moltes pel·lícules que tracten sobre el tema i amb les quals 

es pot aprendre molt sobre aquesta malaltia. 

- Aprofundir en el coneixement sobre noves tecnologies de tractament de la malaltia. 

Es pretén trobar informació sobre quins són els actuals tractaments (personificats) que es 

duen a terme i assistir a la conferència de l’Andreu Parareda. 

- Trobar notícies innovadores per aprendre més sobre el tema i casos curiosos d’aquest 

tema. 
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2. BLOC TEÒRIC 

2.1. EL CÀNCER 

La paraula càncer s’utilitza per definir les malalties en les  quals unes cèl·lules anormals es 

divideixen sense control i poden envair altres teixits. Les cèl·lules canceroses poden dispersar-

se a altres parts del cos pel sistema sanguini o el limfàtic. 

Un càncer comença a les cèl·lules, que són les unitats bàsiques de vida del cos. Aquestes 

cèl·lules creixen i es divideixen de forma controlada per produir més cèl·lules segons siguin 

necessàries per mantenir el cos sa. Quan les cèl·lules envelleixen o es fan malbé, moren i es 

reemplacen per cèl·lules noves.   

Tot i això, algunes vegades aquest 

procés que sol ser ordenat, es 

descontrola, perquè el material 

genètic de la cèl·lula es pot danyar 

o alterar. Quan passa aquest fet, 

les cèl·lules no es moren quan ho 

haurien de fer i les cèl·lules noves 

es formen quan el cos no les 

necessita. Aquestes cèl·lules de 

més que sobren, formen una massa 

de teixit que és anomenat tumor. 

                                   Formació d’un tumor. 

 

No tots els tumors són cancerosos, és a dir, pot haver-hi tumors de tipus benigne o tumors de 

tipus malignes: 

- Els tumors benignes no són cancerosos, poden extirpar-se i en la majoria dels casos no 

tornen a aparèixer. A més, no es dispersen a altres parts del cos. 

- Els tumors malignes són cancerosos i per tant, això vol dir que poden envair teixits 

propers i disseminar-se a altres parts del cos.  

Alguns càncers no formen tumors com el cas de la leucèmia. 
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Les cèl·lules dels tumors malignes poden envair els teixits  propers o disseminar-se a altres 

parts de l’organisme. Aquest fet és conegut amb el nom de metàstasis. 

En general el sufix –oma significa tumor. Els tumors benignes s’anomenen amb aquest sufix i el 

nom del teixit: fibroma, adenoma, etc. El terme limfoma, designa un tumor que pot ser 

maligne. Per una altra part, segons quin sigui l’origen embrionari del teixit tumoral, els càncers 

es divideixen en sarcomes i carcinomes. Existeixen càncers que no encaixen en cap d’aquestes 

denominacions.  

Els processos neoplàsics es caracteritzen per una divisió cel·lular brusca, ràpida i 

descontrolada. El càncer pot ser degut a diferents causes, tant endògenes (canvis superficials 

de les cèl·lules que originen fenòmens de rebuig i falta de reconeixement entre elles) com 

mutacions (pèrdua, substitució o transposició de fragments de l’ADN cel·lular), integració de 

material genètic procedent de virus o modificació de l’expressió genètica i la diferenciació 

cel·lular, que pot desencadenar-se per l’acció de causes externes.  

 

2.2. TIPUS DE CÀNCER EN ADULTS 

Hi ha més de 100 tipus diferents de càncers en persones d’edat adulta, però els més freqüents 

són: 

2.2.1. CÀNCER DE PULMÓ:  A principis del segle XX, el càncer de pulmó era considerat una 

malaltia rara, de baixa incidència. L'any 1998 a Catalunya van morir 2.415 persones de càncer 

de pulmó, cosa que representa un 27,04% del total de morts atribuïbles. El càncer de pulmó és 

un creixement incontrolat de les cèl·lules del pulmó. Si es produeix una segona mutació, les 

cèl·lules cancerígenes aprenen a reparar el dany causat per la teràpia i esdevenen resistents. 

Els tumors poden bloquejar les vies de pas de l'aire, fent que el pulmó deixi de funcionar tal i 

com seria d'esperar. Es un dels tumors malignes més letals. Els símptomes més freqüents 

acostumen a ser dificultat respiratòria, tos pèrdua, de pes... La causa més comú de càncer de 

pulmó és el tabaquisme. Els tractaments inclouen cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia. 

2.2.2. CÀNCER DE MAMA:  El càncer de mama és un tumor maligne. Sol ser un càncer que 

s'inicia a les cèl·lules del pit en dones i, més rarament tot i que també, en homes. A nivell 

mundial, el càncer de mama és el segon tipus de càncer més freqüent després del càncer de 

pulmó. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ncer
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mamella
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ncer_de_pulm%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ncer_de_pulm%C3%B3
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És la proliferació descontrolada de les 

cèl·lules mamàries. S’origina generalment, 

en les cèl·lules dels petits lòbuls, que són les 

glàndules productores de llet, o en els 

conductes que són les vies que transporten 

la llet des dels petits lòbuls cap al mugró. En 

menys freqüència es pot originar en els 

teixits estromals, que inclouen els teixits 

conjuntius grassos i fibrosos de la mama.  

Amb el pas del temps, les cèl·lules canceroses poden envair el teixit sa que l’envolta i poden 

arribar als ganglis limfàtics de les aixelles i d’aquí a altres parts del cos. Per la seva detecció, 

diagnòstic i control es fan: mamografies, ecografies, IRM, tomografia axial computeritzada, 

exploració per TEP...  

Els tractaments són: cirurgia, quimioteràpia, teràpia de radiació, hormonoteràpia, teràpia 

dirigida. 

 

2.2.3 CÀNCER COLORECTAL: La majoria dels càncers de còlon s’inicien de manera esglaonada, 

a partir d’un creixement de les cèl·lules de la mucosa intestinal, fins a transformar-se en un 

pòlip. No obstant això, amb el pas del temps, si no s’extirpen i es mantenen a l’intestí, alguns 

poden esdevenir malignes i convertir-se en un càncer. Per aquesta raó, una manera de 

prevenir el càncer de còlon és detectar i extirpar aquests pòlips abans que es converteixin en 

càncer. 

 

2.2.4. CÀNCER DE PRÒSTATA:  Es desenvolupa en el sistema reproductor masculí, en la 

pròstata. Es produeix quan unes cèl·lules prostàtiques muten i es comencen a multiplicar de 

forma descontrolada. Aquestes també es podrien propagar des de la pròstata a altres parts del 

cos, especialment als ossos i als ganglis limfàtics, originant una metàstasis. Aquesta afecció pot 

produir dolor, dificultats per orinar i disfunció erèctil. Es dóna més freqüentment a partir dels 

cinquanta anys. És el càncer més comú en homes. Es diagnostica a través de l´examen físic o bé 

per anàlisis, com la prova del PSA (antigen específic de la pròstata). Es confirma amb una 

biòpsia. 

Dibuix esquemàtic d’un tumor en la mama. 
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2.2.5. CÀNCER CUTANI O MELANOMA:  Es troba en cèl·lules malignes que s’originen a partir de 

les diferents cèl·lules de la pell. Els càncers cutanis creixen de forma descontrolada amb major 

o menor velocitat. Algun d’aquests tumors poden donar lloc a metàstasis. El càncer de pell és 

més freqüent en persones de pell i/o ulls clars (rossos, pels-rojos), en aquells que han pres 

molt el sol (per motius laborals o d’esbarjo) o, els qui s’han cremat amb el sol de forma 

recurrent. També són més freqüents en persones que tenen les defenses immunitàries 

disminuïdes. La majoria de tumors cutanis es curen amb cirurgia, crioteràpia, tractaments 

tòpics, teràpia fotodinàmica o làser. 

 

2.2.6. CÀNCER DE COLL D’ÚTER 

El coll de l’úter és la part de la matriu o úter que 

connecta amb la vagina. El coll uterí, separa la 

matriu o úter de la vagina. 

El càncer de coll d’úter, abans era poc comú en 

aquest país degut a que la majoria de les dones es 

feien regularment proves de Papanicolau, però 

actualment ha augmentat perquè les relacions 

sexuals es comencen a tenir a edats més joves i perquè es té més d’una parella. Als països 

desenvolupats se situa en el cinquè lloc en freqüència, mentre que en els països en vies de 

desenvolupament està en el segon lloc. És el segon més mortal entre les dones després del 

càncer de mama. 

La prova del Papanicolau ajuda als metges a trobar canvis 

en les cèl·lules del coll uterí,  que poguessin conduir el 

càncer. Aquesta prova es fa durant un examen pelvià. La 

llevadora fa servir una escombreta amb cotó per prendre 

unes mostres del coll uterí. 

Aquest càncer és causat per un virus que s’anomena HPV. 

La majoria de les persones que han estat sexualment 

actives, han tingut aquests virus algun moment de la seva 

vida. Aquest es propaga mitjançant l’acte sexual i pot causar una infecció en el coll d’úter. La 

infecció no sol durar molt temps ja que el cos és capaç de combatre’l. Si el virus HPV no 

Parts del sistema reproductor femení. 

Prova del Papanicolau. 
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desapareix, pot causar canvis en les cèl·lules del coll uterí, convertint-les en cèl·lules 

precanceroses.  

La majoria d’infeccions per HPV són asimptomàtiques fins passats de 6 a 24 mesos. La majoria 

d’aquestes cèl·lules precanceroses, tornen a la normalitat per si soles, però algunes vegades 

poden convertir-se en càncer si no es descobreixen o són tractades. Moltes poques infeccions 

amb HPV, causen càncer de coll uterí. 

Està demostrat en l’actualitat, el factor de risc més important per contraure càncer de coll 

d’úter és no realitzar el reconeixement citològic periòdic. La prevenció consisteix en: 

 Evitar hàbits de risc: tabaquisme, inici precoç de les relacions sexuals, la promiscuïtat...  

 L’administració de la vacuna del HPV. Aquesta està recomanada en adolescents dels 

diferents sexes, de 9 a 15 anys d’edat. La pauta de la vacuna, és de 3 dosis amb un 

interval de 0, 2 i 6 mesos.  

 Correcte control ginecològic. 

No existeix tractament per la infecció del VPH. La majoria de vegades desapareix gràcies a la 

resposta del sistema immunitari de l’hoste, sense cap tipus de conseqüències. El temps 

estimat entre la infecció VPH i el desenvolupament d’una lesió és d’entre 7 a 15 anys, i entre 

aquesta lesió i el desenvolupament d’un carcinoma poden transcórrer fins a 10 anys. 

2.2.7. CÀNCER DE PÀNCREES  

El pàncrees és un òrgan que neutralitza la producció d’àcid de l’estomac per ajudar a fer la 

digestió i també és el responsable de la formació de l’hormona insulina, la qual regula els 

nivells de sucre de la sang. 

El càncer de pàncrees és una malaltia greu, de la qual no es coneixen actualment procediments 

de diagnòstic precoç. Hi ha molt poc coneixement de les causes que el provoquen i molta poca 

esperança de que la prevenció d’aquesta malaltia millori en un futur proper. Es dóna més en 

adults que en nens. 

Els factors de risc són:  

 El tabac. 

 La dieta: hi ha més càncers de pàncrees en zones on la dieta és més alta en grasses i 

olis, sucres refinats i proteïnes d’origen animal. Les vitamines A i C actuen com a 

elements protectors igual que passa en altres tumors digestius. 
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 Malalties localitzades: hi ha malalties que en certa freqüència estan associades amb el 

càncer de pàncrees, com són la pancreatitis, la diabetis, la colecistitis i la cirrosis 

hepàtica. 

 L’alcohol. 

Els símptomes són pèrdua de pes, dolor epigàstric sord, icterícia de la pell i els ulls, excrements 

anormals i esplenomegàlia.  

El tractament del càncer de pàncrees, es fa amb una ecografia abdominal, però com que és un 

càncer que es detecta força tard quan ja s’ha estès a altres òrgans, llavors només es pot tractar 

amb quimioteràpia. La cirurgia també és un tractament possible si el càncer està poc 

desenvolupat. 

 

2.2.8. CÀNCER DE TIROIDES 

El tiroides és una glàndula situada al coll, damunt 

de la tràquea. Està formada per dos lòbuls en 

forma de papallona units per l’istme. La glàndula 

tiroide regula el metabolisme del cos, és 

productora de proteïnes i regula la sensibilitat del 

cos a altres hormones. El càncer de tiroides 

agrupa un petit nombre de tumors malignes de la 

glàndula tiroides.  

Els tipus de càncer de tiroides es classifiquen 

segons les seves característiques histològiques:  

- Càncer papil·lar: és el més comú. Afecta més a les dones, creix lentament, el pacient 

típic té de 30 a 50 anys. Té un tant per cent alt de curació. 

- Càncer fol·licular: és el segon més comú, afecta més a les dones i es dóna entre 40 i 50 

anys.  

- Càncer medul·lar: és menys comú i és hereditari. 

- Càncer anaplàsic: és el menys comú (d’un a dos per cent dels casos) i el més agressiu. 

Té molt poca resposta al tractament i és molt rar en pacients joves.  

El tractament es fa amb cirurgia, teràpia de iode radioactiu, radioteràpia i quimioteràpia. 

Parts de la glàndula tiroides. 
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2.3. TIPUS DE CÀNCER INFANTIL 

 

 

El càncer infantil fa referencia a tots els tipus de càncer que afecten a nens en edat pediàtrica. 

No és una malaltia freqüent en infants i adolescents, ja que, afecta a un de cada 5.000 infants, 

però tot i això, és la segona causa de mort infantil després dels accidents. El càncer infantil és 

diferent del de l’adult i a diferència d’aquest, l’infantil es cura millor. Càncer del 

desenvolupament és el nom amb el que es coneix actualment el càncer infantil. 

És un tipus de càncer clarament diferenciat del càncer que té lloc en els adults, es dona en 

teixits i òrgans en creixement, com son els dels nens, i per això té unes característiques molt 

diferents. Per exemple, és molt més infreqüent (1 càncer infantil per cada 100 càncers 

d'adults), rarament es pot prevenir, i al seu diagnòstic sovint està força avançat, ja que quan 

comença, es desenvolupa amb molta velocitat (al produir-se en cèl·lules que estan en constant 

creixement).  

El fet de que sigui tant infreqüent, i de molts tipus diferents, fa que sigui molt important 

invertir recursos en la recerca, per tal d'aconseguir teràpies cada cop més eficaces i al mateix 

temps menys agressives pels nens i nenes. En infants, els càncers més freqüents són: 

2.3.1. TUMOR DE WILMS:  El tipus més freqüent de càncer de ronyó és el tumor de Wilms, que 

representa més del 90% de tots els casos i sempre en nens menors de 5 anys. En la població 

europea, australiana i americana d’ètnia caucàsica, el tumor de Wilms representa el 6% de tots 

els càncers diagnosticats a nens. D’altra banda, en la població negra nord-americana i a 

l’Àfrica, la seva proporció es situa al voltant del 10%. 

 

Dibuix fet per Roser Capdevila. 
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El tumor de Wilms o nefroblastoma és un càncer que pot aparèixer al fetus i ser asimptomàtic, 

durant anys després del naixement. La causa d’aquest tumor es desconeix, tot i que pot tenir 

origen en una anomalia genètica.  

 

 

Els símptomes inclouen 

dilatació abdominal, dolor 

abdominal, febre, falta de 

gana, nàusees i vòmits. Hi sol 

haver sang a l’orina entre el 15 

i 20 per cent dels casos. A més, 

també pot elevar-se la pressió 

arterial i es pot difondre a 

altres parts del cos, sobretot 

als pulmons, produint tos i 

afogament. Si es sospita que 

hi hagi un tumor de Wilms, es 

pot practicar una ecografia, una tomografia computeritzada (TC) o una imatge de ressonància 

magnètica (IRM) per determinar la naturalesa i la mida de la protuberància. 

 

El pronòstic depèn de l’aparença microscòpica del tumor, de la seva extensió en el moment del 

diagnòstic i de l’edat del nen. Els nens més petits amb tumors  més reduïts, i els nens que no 

se’ls ha difós el tumor presenten un millor pronòstic. Aquest, és un tumor que pot curar-se i a 

més, té un pronòstic molt bo si els metges pensen que 

el tumor pot ser extirpat . Durant l’operació, 

s’examina l’altre ronyó, però per precaució. 

Aproximadament en  el 4% dels casos, el 

nefroblastoma es manifesta simultàniament en els dos 

ronyons. Per curar, es poden utilitzar fàrmacs 

anticancerosos com l’actinomicina D, vincristina o 

doxorubicina, o bé, realitzar una teràpia de radiació, 

depenent de l’extensió del càncer. 

 

 

Ronyó amb tumor de Wilms. 

Nena amb càncer 
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2.3.2. NEUROBLASTOMA 

Aquest tipus de càncer, creix en parts del sistema nerviós i es pot desenvolupar en un cert 

tipus de teixit nerviós en qualsevol part del cos. Habitualment s’origina en nervis del pit o de 

l’abdomen, amb major freqüència en les glàndules suprarenals, localitzades sobre cada ronyó. 

El 75% de tots els neuroblastomes, es manifesten en nens menors de 5 anys. La causa d’aquest 

càncer es desconeix, però a  vegades és present en la família. 

 

Els símptomes depenen d’on s’origina el neuroblastoma i de la seva extensió. Els primers 

símptomes inclouen l’augment de l’abdomen, la sensació d’estar plens i dolor abdominal. A 

més, els símptomes també poden guardar relació amb la dispersió del tumor. Per exemple el 

càncer que ha envaït els ossos és dolorós; el que ha envaït la medul·la òssia pot reduir els 

valors dels glòbuls vermells (causant una anèmia) , la quantitat de plaquetes (causant 

contusions) o la quantitat de glòbuls blancs (reduint les defenses contra les infeccions). El 

càncer es pot dispersar a la pell on produeix nòduls o a la medul·la espinal, i d’aquesta manera, 

debilitaria els braços i les cames. Aproximadament el 90%  dels neuroblastomes produeix 

hormones, com la adrenalina, que poden augmentar el cicle cardíac i causar ansietat. 

El neuroblastoma a vegades causa una combinació poc comú de símptomes que es 

caracteritzen per moviments incontrolats i sobtats dels ulls. El nen també pot presentar un 

trastorn en la coordinació, juntament amb rigidesa, espasmes i contraccions musculars en el 

cos, braços i cames. 

 

No és fàcil obtenir un diagnòstic 

prematur d’un neuroblastoma. Si el 

càncer creix suficientment, el metge 

podrà palpar un bony a l’abdomen. Si 

sospita sobre la presencia d’un 

neuroblastoma, pot fer una ecografia, 

una tomografia computeritzada o bé, 

una imatge de ressonància magnètica del 

pit i de l’abdomen. Es pot efectuar un 

anàlisis d’orina per detectar una 

producció excessiva d’hormones 

semblants a l’adrenalina.  
Desenvolupament d’un neuroblastoma. 
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Si el càncer s’ha estès el metge pot trobar indicis en les radiografies o en les mostres de teixit 

del fetge, pulmó, pell, medul·la òssia o bé d’os, preses amb biòpsia.  

 

El pronòstic depèn de l’edat de l’infant, de la mida del tumor i si aquest s’ha disseminat. Els 

nens menors d’un any i els que tenen tumors petits, tenen molt bon pronòstic. Donar un 

tractament al principi de la malaltia, és la millor esperança de curació. Si el càncer no s’ha 

dispersat, se sol poder extirpar mitjançant la cirurgia. Si el càncer és gran o hi ha metàstasis, es 

poden utilitzar medicaments anticancerosos i també radioteràpia. En els nens més grans, 

l’índex de curació és baix si el càncer ha fet metàstasis.  

 

 

2.3.3. RETINOBLASTOMA 

És el càncer del teixit nerviós de l’ull, és a dir, la retina (l’àrea sensible a la llum que es troba a 

la part posterior de l’ull). És hereditari en aproximadament la meitat dels casos. És més 

freqüent en el primer any de vida, i molt poc probable  en nens a partir dels deu anys. A 

Europa, Nord-Amèrica i Austràlia, un 4% dels tumors infantils són d’aquest tipus. Aquest 

càncer afecta generalment a nens menors de 6 anys i es diagnostica a nens entre 1 i 2 anys. 

Un 10% dels nens amb retinoblastomes té parents amb aquests tipus de càncer i hereten el 

gen dels seus pares. Un altre 20 o 30 per cent de nens tenen càncer en els dos ulls, això vol dir 

que han adquirit el gen com a una nova mutació. I 

a més a més un 40% dels que tenen el gen, 

possiblement poden contagiar als seus fills.  

Els símptomes d’un retinoblastoma poden 

incloure la pupil·la blanca o estrabisme (ulls 

creuats). Per diagnosticar el retinoblastoma, 

s’examinen els dos ulls amb anestesia general 

degut a que els nens petits no poden col·laborar 

amb l’examen que es necessita per fer el 

diagnòstic, ja que, és de llarga durada. El càncer 

també pot ser detectat amb una tomografia 

computeritzada (TC).  

 

 

Nena amb un retinoblastoma. 
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S’analitza una mostra de líquid cefaloraquidi per detectar cèl·lules cancerígenes, ja que, el 

retinoblastoma es pot estendre al cervell a través del nervi òptic i per un altre cantó, s’analitza 

una mostra de medul·la òssia, perquè el tumor també es pot dispersar a la medul·la òssia.  

Per diagnosticar-ho es fa un examen físic complert que inclou un examen dels ulls. Es pot fer: 

 Una biòpsia de medul·la òssia i anàlisis del líquid cefaloraquidi en el cas de tumors més 

agressius. 

 Tomografia computeritzada o una ressonància magnètica del cap. 

 Examen oftalmològic amb dilatació de la pupil·la. 

 Ecografia de l’ull. 

 

El pronòstic del retinoblastoma que es localitza a 

l’ull, és el que es cura en un 90% dels casos. Quan 

el càncer afecta només a un ull, s’extirpa tot l’ull, 

juntament amb una part del nervi òptic. Quan el 

càncer afecta als dos ulls es fan servir tècniques 

microquirúrgiques especials per extirpar o destruir 

el tumor, per no haver de treure els dos ulls.  

A més a més quan el càncer afecta als dos ulls es 

pot extirpar un ull i fer servir radioteràpia i 

microcirurgia per controlar el tumor de l’altre ull. Els ulls es tornen a examinar cada dos o 

quatre mesos. Es torna a aplicar quimioteràpia en el cas que torni a aparèixer el càncer. Les 

complicacions que hi poden haver són que es poden quedar cecs de l’ull afectat. El tumor es 

pot difondre i propagar-se cap al cervell, els pulmons i els ossos. 

 

Els nens amb 

retinoblastoma hereditari, 

tenen un risc elevat de 

tenir càncer recurrent. Un 

70% dels pacients amb 

retinoblastoma hereditari 

tindrà un segon càncer en 

els trenta anys després del 

Esquema d’un retinoblastoma. 

Estrabisme a causa d’un retinoblastoma que afecta als dos ulls. 
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primer diagnòstic. El metge sol recomanar als familiars directes de qualsevol nen amb 

retinoblastoma, que es facin un examen dels ulls. Els membres d’una família que no tinguin 

càncer, es poden fer un anàlisis d’ADN per saber si són portadors del gen que provoca el 

retinoblastoma.  

 

2.3.4. LEUCÈMIA: Representa casi un terç de tots els càncers pediàtrics d’Europa, Amèrica i 

Àsia Oriental. Es defineix com a la proliferació anormal de cèl·lules malignes en la medul·la 

òssia (càncer hematològic), que és l’encarregada de produir les cèl·lules sanguínies i es troba 

localitzada dins dels ossos. 

Els glòbuls blancs, s’originen a partir de les cèl·lules mare en la medul·la òssia. Les cèl·lules es 

divideixen i segueixen diferents vies de creixement, transformant-se en varis tipus de cèl·lules 

sanguínies i plaquetes. En aquest diagrama es veu el procés de formació:  

 

 

La leucèmia es presenta quan el procés de maduració de la cèl·lula mare a glòbul blanc, es 

distorsiona i produeix un canvi cancerós. Això generalment suposa una alteració en l’ordre de 

certes parts d’alguns cromosomes i, altera el control normal de la divisió cel·lular, les cèl·lules 

Esquema de la formació de glòbuls blancs. 
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afectades es multipliquen sense parar, tornant-se canceroses. Finalment, ocupen tota la 

medul·la òssia i substitueixen les cèl·lules que produeixen les cèl·lules sanguínies normals. 

Aquestes cèl·lules leucèmiques (canceroses), també poden envair altres òrgans, com el fetge, 

la melsa, els ganglis limfàtics, els ronyons i el cervell.  

El tipus de leucèmia més freqüent en els pacients menors d’edat és la leucèmia limfoblàstica 

aguda.  La causa en la majoria dels casos de leucèmia, encara és desconeguda. L’exposició a la 

radiació i a certes substàncies químiques, augmenten el risc de patir leucèmia. A més, els nens 

que tenen certs trastorns genètics com són el síndrome de Down i el síndrome de Fanconi, són 

més propensos a patir-ne.  

La leucèmia es divideix en quatre tipus,  en funció de la velocitat de progressió i del tipus de 

glòbul blanc al qual afecten:  

1) Les leucèmies agudes: progressen ràpidament.  

2) Les leucèmies cròniques: es desenvolupen lentament.  

3) Les leucèmies limfàtiques: afecten els limfòcits. 

4) Les leucèmies mieloides (mielocítiques): afecten als mielòcits, que aquests, es 

transformen en granulòcits (neutròfils). 

 

LEUCÈMIA AGUDA CRÒNICA 

LIMFÀTIC Progressa ràpidament i 

afecta als limfòcits (LAL). 

Progressa lentament i afecta 

als limfòcits (LLC). 

MIELOIDE Progressa ràpidament i 

afecta als mieloides (LAM). 

Progressa lentament i afecta 

als mieloides (LMC). 

 

a) Principals tipus de leucèmia 

Tipus Evolució Glòbuls blancs afectats 

Leucèmia limfocítica aguda 

(limfoblàstica) 

Ràpida. Limfòcits. 

Leucèmia mieloide aguda 

(mielocítica, mielògena, 

mieloblàstica i 

Ràpida Mielòcits. 
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mielomonocítica). 

Leucèmia limfocítica crònica, 

incloent el síndrome de 

Sézary i la leucèmia de 

cèl·lules peludes.  

Lenta. Limfòcits. 

Leucèmia mieloide crònica 

(mielocítica, mielògena i 

granulocítica). 

Lenta. Mielòcits. 

b) LEUCÈMIA LIMFÀTICA 

AGUDA (LAL) 

La leucèmia limfàtica aguda 

(limfoblàstica), és una malaltia que pot 

posar en perill la vida de l’infant. Fa que 

les cèl·lules que normalment es 

transformen en limfòcits, es tornin 

canceroses i ràpidament substitueixin a 

les cèl·lules normals que es troben a la 

medul·la òssia.  

Aquest tipus de leucèmia és el càncer 

més freqüent en els nens. Representa 

el 25% de tots els càncers en nens 

menors de 15 anys. Generalment 

afecta als nens entre els 3 i els 5 anys 

d’edat, però també es dóna en els 

adolescents i amb menys freqüència en 

els adults.  

Les cèl·lules molt immadures que 

normalment es transformen en 

limfòcits, es tornen canceroses. 

Aquestes cèl·lules leucèmiques 

s’acumulen en la medul·la òssia, 

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ CONTRA LA LEUCÈMIA  

El 7 de juliol del 2012, el president de la Generalitat 

de Catalunya, l’honorable senyor Artur Mas va 

presidir l’acte de col·locació de la primera pedra de 

l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep 

Carreras, a l’Hospital Germans Trias i Pujol de 

Badalona. La seva inauguració està prevista pel 

2015, segons el diari el País.  

El nou centre d’investigació disposarà d’aquesta 

seu i d’un altre campus en el Servei d’Hematologia 

de l’Hospital Clínic  de Barcelona. Per això la 

Fundació Josep Carreras hi destinarà 14 milions 

d’euros. Serà el primer centre d’Espanya dedicat de 

forma exclusiva a investigar la leucèmia i altres 

hemopaties malignes. 

 Josep Carreras va explicar que fins llavors 4.500 

persones s’havien beneficiat del registre de 

donants de la fundació i que 170 famílies havien 

passar per els pisos que es faciliten perquè els 

familiars i els malalts puguin estar prop del centre 

hospitalari quan han de ser tractats. Per tant, el 

centre sorgeix amb el propòsit d’eliminar la 

malaltia. 

 

 



Treball de recerca                                                                                                    El càncer del desenvolupament 

 

2n de Batxillerat 23 Curs 2012-2013 
 

destrueixen i substitueixen cèl·lules que produeixen d’altres de sanguínies normals. S’alliberen 

en el flux sanguini, i són transportades finalment, al fetge, la melsa, als ganglis limfàtics, al 

cervell, als ronyons i als òrgans reproductors on continuen creixent i dividint-se. Poden irritar 

la membrana que recobreix el cervell, causant meningitis i podent causar anèmia, insuficiència 

hepàtica i renal i també pot afectar a altres òrgans.  

Els primers símptomes, apareixen perquè la medul·la òssia és incapaç de produir suficients 

cèl·lules sanguínies normals. Aquests símptomes són debilitat i afogament, degut a la manca 

de glòbuls vermells (anèmia), infecció i febre, causades per una escassetat de glòbuls blancs 

normals, i hemorràgies, causades per una falta de plaquetes. 

En algunes persones, una infecció greu constitueix el primer símptoma, però altres, tenen 

debilitat progressiva, cansament i pal·lidesa. L’hemorràgia es presenta com sortir sang del nas, 

genives que sagnen amb facilitat, taques superficials a la pell o tendència a donar-se cops. Les 

cèl·lules leucèmiques que es troben en el cervell poden causar mal de cap, vòmits i irritabilitat. 

Els anàlisis de sang comuns poden proporcionar el diagnòstic de la primera prova de leucèmia, 

però gairebé sempre es fa una biòpsia de medul·la òssia per confirmar el diagnòstic i 

determinar el tipus de leucèmia.  

Avui dia moltes persones es curen. Més del 90% dels que pateixen leucèmia limfàtica aguda 

(habitualment nens), la primera tanda de quimioteràpia controla la malaltia i la cura. La 

malaltia es pot repetir, però el 50% dels nens no presenta cap rastre de leucèmia cinc anys 

després del tractament. Els nens entre 3 i 7 anys són els que tenen el millor pronòstic, en els 

majors de 20 anys no és tant bo.  

El tractament és aconseguir que 

les cèl·lules normals tornin a 

créixer en la medul·la òssia. Els 

malalts que reben quimioteràpia 

poden necessitar hospitalització 

durant uns dies o setmanes, 

depenent de la rapidesa en què es 

recuperi la medul·la òssia. Abans 

que el funcionament de la 
Trasplantament de medul·la òssia. 



Treball de recerca                                                                                                    El càncer del desenvolupament 

 

2n de Batxillerat 24 Curs 2012-2013 
 

medul·la òssia torni a la normalitat, pot ser necessari realitzar transfusions de glòbuls vermells 

per tractar l’anèmia, transfusions de plaquetes per tractar l’hemorràgia i administrar 

antibiòtics per tractar les infeccions.  

Generalment s’utilitzen vàries combinacions de quimioteràpia i es repeteixen les dosis durant 

uns quants dies o setmanes.  Per tractar les leucèmies localitzades en el cervell s’injecta un 

anticancerígen directament en el líquid de la medul·la espinal i s’aplica radiació sobre el 

cervell. Unes setmanes o mesos després del tractament inicial intensiu, dirigit a destruir les 

cèl·lules leucèmiques, s’administra un tractament de quimioteràpia per eliminar qualsevol 

cèl·lula cancerosa que hagi quedat viva. El tractament pot arribar a durar de dos a tres anys, 

tot i que, alguns duren menys. 

Les cèl·lules leucèmiques, poden tornar a aparèixer al cap d’un temps en la medul·la òssia, al 

cervell o als testicles. La reaparició de cèl·lules leucèmiques en la medul·la òssia és greu. La 

quimioteràpia s’ha d’aplicar de nou, i tot i que, la majoria dels malalts responen al tractament, 

la malaltia té tendència a tornar a aparèixer més endavant. Aquests infants poden recuperar-

se mitjançant un transplantament de medul·la òssia, però només es pot fer de una persona 

que sigui compatible, quasi sempre d’un familiar proper.  

Quan la leucèmia torna a aparèixer en el cervell, es torna a donar quimioteràpia. En el cas de 

que torni a aparèixer en els testicles s’hi aplica quimioteràpia i radioteràpia. 

2.3.5. TUMORS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 

El cervell és el centre del pensament, la memòria i les emocions. Controla els cinc sentits 

(olfacte, tacte, gust, oïda i vista), el moviment i altres funcions bàsiques del cos. La medul·la 

espinal consisteix en nervis que traslladen informació entre el cor i el cervell i viceversa. 

Un tumor del sistema nerviós central és especialment problemàtics perquè els processos de 

pensament i moviment del nen poden veure’s afectats. A més sol ser complicat tractar aquest 

tipus de tumor, perquè els teixits que el rodegen són vitals pel bon funcionament del cos. 

L’encèfal està compost per quatre parts principals: el cervell, el cerebel, el tronc encefàlic i les 

meninges:  

 El cervell és la part més gran de l’encèfal, conté dos hemisferis cerebrals i es divideix 

en quatre lòbuls on es produeixen funcions específiques:  
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- El lòbul frontal controla el raonament, les emocions la resolució de problemes i 

parts de la parla i el moviment.  

- El lòbul parietal controla les sensacions de tacte, pressió, dolor i temperatura. 

- El lòbul temporal controla la memòria i el sentit de l’oïda. 

- El lòbul occipital controla la visió. 

 El cerebel, es troba a sota del cervell i controla la coordinació i l’equilibri.  

 El tronc encefàlic és la porció més baixa de l’encèfal i es connecta a la medul·la espinal. 

Controla les funcions involuntàries essencials per la vida, com el batec del cor i la 

respiració, també els moviments oculars i facials i els dels braços i les cames. 

 Les meninges són les membranes que rodegen i protegeixen l’encèfal i la medul·la 

espinal. Hi ha tres capes meníngees anomenades duramare, aracnoides i piamare. 

- TIPUS DE TUMORS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 

Existeixen diversos tipus de tumors del SNC. Alguns són cancerosos i molt propensos a créixer i 

a disseminar-se (se’ls anomena molt agressius o d’alt grau); altres són menys agressius (de baix 

grau), i altres no són cancerosos.  

Els tumors del SNC més comuns en els nens són:  

a) Astrocitoma. 

b) Glioma del tronc encefàlic. 

c) Ependimoma. 

d) Tumor de cèl·lules germinals. 

e) Meduloblastoma. 

 

a) Astrocitoma 

L’astrocitoma és un tipus de tumor del SNC que es forma a les cèl·lules anomenades 

astròcits. Els astròcits normals constitueixen la xarxa connectiva del cervell i la 

medul·la espinal, i formen un teixit cicatritzant quan el SNC pateix danys. 

L’astrocitoma es pot produir en:  

- El cerebel. 

- El cervell. 

- El diencèfal o part central de l’encèfal. 

- El tronc encefàlic. 
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- La medul·la espinal (controla la funció sensorial i la funció motriu en braços i 

cames). 

Quan es troba un tumor en el SNC, el metge fa una biòpsia per saber quin tumor és i el grau en 

el que es troba.  

b) Glioma del tronc encefàlic 

És un tipus de tumor del SNC que s’origina quan les cèl·lules normals del tronc 

encefàlic comencen a canviar i a créixer sense control. Un glioma és un tumor que 

creix a partir d’un neurogliòcit (cèl·lula glial), una cèl·lula de recolzament en el cervell. 

En la majoria dels casos, el glioma de tronc encefàlic s’ha disseminat lliurement a 

través del tronc encefàlic al moment en el qual es realitza el diagnòstic. Aquest tipus 

de tumor normalment és molt agressiu, ja que creix i es dissemina ràpidament.  

El glioma de tronc encefàlic és més freqüent en els nens d’entre 5 i 10 anys.  

Com a tractament s’utilitza la radioteràpia, quimioteràpia i la cirurgia.  

c) Ependimoma infantil 

És una malaltia en la qual es formen cèl·lules malignes en els teixits del cervell i la 

medul·la espinal. 

Un de cada onze tumors cerebrals en la infància, són ependimomes. Els tumors 

cerebrals són pocs freqüents en els nens, però constitueixen el tipus més comú en la 

infància, a més de la leucèmia i el limfoma. 

Els símptomes de l’ependimoma infantil, varien i depenen de l’edat del nen i d’on es 

troba ubicat el tumor. Aquests símptomes són: 

- Mal de cap freqüent. 

- Convulsions. 

- Nàusees i vòmits freqüents. 

- Pèrdua de l’equilibri i problemes per caminar. 

Per detectar l’ependimoma infantil s’utilitzen proves que examinen el cervell i la 

medul·la espinal:  

- Examen físic, antecedents dels hàbits de salut del pacient, antecedents mèdics de 

les seves malalties i tractaments anteriors. 

- Examen neurològic per verificar l’estat mental de la persona, la coordinació i la 

capacitat de caminar amb normalitat. 

- També el funcionament dels músculs, els sentits i els reflexos. 



Treball de recerca                                                                                                    El càncer del desenvolupament 

 

2n de Batxillerat 27 Curs 2012-2013 
 

- Exploració per TAC. 

- Imatges per ressonància magnètica (IRM).  

- Punció lumbar per recollir líquid cefaloraquidi de la columna vertebral per buscar 

cèl·lules canceroses.  

L’ependimoma infantil generalment es diagnostica i s’extirpa durant la cirurgia: si es sospita 

l’existència d’un tumor cerebral, es fa una biòpsia i s’observa al microscopi. El tractament es fa 

amb radioteràpia i quimioteràpia. 

 

2.3.6. LIMFOMES 

Són el tercer tipus més freqüent de càncer infantil en els països desenvolupats i a més, també 

ho és per alguns nens de l’Àfrica i Oceania.  

El limfoma és una malaltia neoplàsica que es desenvolupa de forma predominant al teixit 

limfoide. El sistema limfàtic transporta un tipus de glòbuls blancs especialitzats anomenats 

limfòcits, a través d’una xarxa de canals  tubulars (vasos limfàtics) que arriben a tot 

l’organisme, inclosa la medul·la òssia. Els limfòcits cancerosos es poden trobar en un sol gangli 

limfàtic o bé estar escampats per tot l’organisme afectant a quasi tots els òrgans. Les dues 

variants principals de limfoma són els anomenats limfoma de no Hodgkin i la de Hodgkin. 

a) EL LIMFOMA DE HODGKIN INFANTIL 

El limfoma de Hodgkin infantil és una malaltia en la qual es formen cèl·lules malignes 

(canceroses) en el sistema limfàtic que forma part del sistema immunitari del cos. Són el tercer 

tipus de càncer més freqüent en la població infantil. El sistema limfàtic està compost de:  

 Limfa: líquid que transporta glòbuls blancs anomenats limfòcits que protegeixen el cos 

d’infeccions i del creixement de tumors. 

 Vasos limfàtics: tubs que recullen la limfa de les diferents parts del cos i la tornen al 

torrent sanguini. 

 Ganglis limfàtics: filtren la limfa i emmagatzemen glòbuls blancs que ajuden a 

combatre infeccions i malalties. Es troben disseminats per tot el cos. Es poden trobar 

grups de ganglis limfàtics sota les axil·les, la pelvis, el coll, l’abdomen i les engonal. 

 Melsa: òrgan que produeix limfòcits, filtra la sang i destrueix cèl·lules sanguínies 

velles. 
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 Timo: òrgan en el que creixen i es reprodueixen els limfòcits. Es troba sota l’estern. 

 Amígdales: dos masses petites de teixit limfàtic situades sota la gola. Elaboren 

limfòcits. 

 Medul·la òssia: teixit suau i esponjós en el centre dels ossos grans. Fabrica glòbuls 

blancs, glòbuls vermells i plaquetes. 

La limfa i els limfòcits, es desplacen a través dels vasos limfàtics fins els ganglis limfàtics, on els 

limfòcits destrueixen les substàncies nocives. 

El limfoma de Hodgkin es defineix per la presencia de cèl·lules malignes especifiques, 

anomenades cèl·lules de Reed-Sternberg, en els ganglis limfàtics o en  altres tipus de teixit 

limfàtic. Aquest limfoma afecta entre els 15 i 40 anys i després dels 55.  

El símptoma inicial més comú del limfoma de Hodgkin és un engrandiment indolor dels ganglis 

limfàtics ubicats en el coll, l’axil·la o la engonal. També pot provocar tos, falta d’alè o 

problemes de circulació sanguínia entre el cor i el resta del cor. Uns terç dels pacients té 

cansament, manca de gana, picors i urticària. També poden tenir febre d’origen desconegut, 

suors nocturnes i pèrdua de pes. 

 La malaltia es classifica en 4 estadis segons la seva extensió i els símptomes que 

presenti. Per fer el diagnòstic:  

- Es fa un anàlisis de sang. 

- Es realitza una biòpsia del gangli limfàtic afectat. 

- Es fan radiografies. 

- TC. 

 En el tractament s’utilitza la radioteràpia i la quimioteràpia. 

 

b) LIMFOMA DE NO HODGKIN 

Són un grup de càncers que s’originen en el sistema limfàtics i altres òrgans del sistema 

limfàtic. Alguns es desenvolupen lentament (al llarg d’anys) i d’altres ràpidament (en qüestió 

de mesos).  

Es desconeix la causa del limfoma no Hodgkinià, però hi ha indicis que el vinculen amb un virus 

no identificat, però la malaltia no és contagiosa.  
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El primer símptoma notable és l’augment dels ganglis limfàtics en el coll o l’engonal, o bé en 

tots els territoris ganglionars. Els ganglis limfàtics augmenten de mida de forma progressiva i, 

en general, no produeixen dolor. A vegades els ganglis limfàtics augmentats, localitzats en les 

amígdales, causen dificultat en l’empassar. Els que es localitzen dins del pit o de l’abdomen 

poden exercir pressió sobre varis òrgans, causant dificultats respiratòries, pèrdua de gana, 

estrenyiment lleuger, dolor abdominal o inflament progressiu de les cames. Si el limfoma 

envaeix el flux sanguini, pot originar leucèmia.  

 

Els limfomes de no Hodgkin tenen més tendència a envair la medul·la òssia, el tracte 

gastrointestinal i la pell que els limfomes de Hodgkin. 

En l’infant, és probable que els primers 

símptomes d’aquest limfoma siguin la 

infiltració de la medul·la òssia per la 

cèl·lules canceroses, la sang, la pell, 

l’intestí, el cervell i la medul·la espinal, 

més que la presència de ganglis limfàtics 

engrandits. Aquesta infiltració causa 

anèmia, erupcions i símptomes 

neurològics com debilitat i sensibilitat 

anormals. Els ganglis limfàtics augmentats 

solen localitzar-se en les parts més 

profundes del cos, i solen provocar una 

acumulació de líquid al voltant dels 

pulmons produint dificultats respiratòries, 

pressió sobre l’intestí amb pèrdua de gana 

o vòmit i obstrucció dels vasos limfàtics, 

que produirà una retenció de líquids. 

 

 

 

Nen amb limfoma. 
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- SÍMPTOMES DEL LIMFOMA DE NO HODGKIN 

SÍMPTOMES CAUSA PROBABILITAT DE 

DESENVOLUPAR 

SÍMPTOMES 

Dificultat respiratòria.  

Inflor de la cara. 

Ganglis limfàtics del tòrax 

engrandits. 

20  a 30% 

Pèrdua de la gana. 

Estrenyiment greu. 

Dolor o distensió abdominal. 

Ganglis limfàtics de 

l’abdomen engrandits. 

30 a 40% 

Inflor progressiva de les 

cames. 

Obstrucció de vasos limfàtics 

de l’engonal o de l’abdomen. 

10% 

Pèrdua de pes.  

Diarrea. 

Malabsorció (dificultat en la 

digestió i pas de nutrients a 

la sang). 

Invasió de l’intestí prim. 10% 

Acumulació de líquids al 

voltant dels pulmons 

(vessament pleural). 

Obstrucció dels vasos 

limfàtics del tòrax. 

20 a 30% 

Àrees de la pell engruixides, 

fosques, amb picor. 

Infiltració de la pell. 10 a 20% 

Pèrdua de pes. 

Febre. 

Suor nocturna. 

Propagació de la malaltia per 

tot l’organisme. 

50 a 60% 

Anèmia (quantitat 

insuficient de glòbuls 

vermells). 

Hemorràgia en l’aparell 

gastrointestinal. 

Destrucció dels glòbuls 

vermells degut a l’increment 

de la mida de la melsa i el seu 

excés d’ activitat (anèmia 

hemolítica). 

Incapacitat de la medul·la 

òssia per produir suficients 

30%; al final quasi el 100%  
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glòbuls vermells per efecte 

de medicaments o 

radioteràpia. 

Predisposició a infeccions 

bacterianes greus. 

Invasió de la medul·la òssia o 

dels ganglis limfàtics que 

comporta una disminució en 

la producció d’anticossos. 

20 al 30% 

- DIAGNÒSTIC 

El metge farà un examen físic i revisarà les àrees del cos amb ganglis limfàtics per veure si 

estan inflamats. S’ha de fer una biòpsia del gangli limfàtic per diagnosticar el limfoma no 

Hodgkin i distingir-lo de la malaltia de Hodgkin i d’altres malalties que també augmenten la 

mida.  

Els limfomes es classifiquen segons els pronòstics: 

 Limfoma de grau baix amb pronòstic favorable. 

 Limfoma de grau intermedi amb pronòstic intermedi. 

 Limfoma de grau alt amb pronòstic desfavorable. 

Molts limfomes de grau baix es transformen en terminals en el transcurs dels anys i molts de 

grau intermedi i alt poden, avui dia, curar-se completament. 

Els limfomes no Hodgkin, generalment ja s’han estès àmpliament en el moment del diagnòstic. 

En un tant per cent molt baix de malalts la malaltia es troba localitzada. Per determinar en 

quina mesura s’ha estès la malaltia i la quantitat de teixit neoplàsic present (estadi), 

generalment s’utilitza la tomografia computeritzada (TC) per examinar l’abdomen i la pelvis; 

també pot ser d’utilitat una gammagrafia amb gal·li. En la majoria dels casos també es realitza 

una biòpsia de medul·la òssia. 

Altres exàmens que es poden fer són:  

 Examen de la sang per revisar nivells de proteïnes, funcionament del fetge, del ronyó i 

de l’àcid úric. 

 Recompte sanguini complert. 

 TEP (tomografia per emissió de positrons). 
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Si els exàmens revelen que es té càncer, es faran exàmens addicionals per veure si aquests 

s’han estès. S’anomena estadificació i ajuda a guiar un futur tractament i seguiment.  

- TRACTAMENT 

Algunes persones tenen possibilitats de curació completa; a altres, el tractament els hi allarga 

la vida i els hi alleuja els símptomes durant molts anys.  

La possibilitat de curació o supervivència a llarg termini depèn del tipus de limfoma no 

Hodgkinià i de l’estadi de la malaltia al començar el tractament. Generalment, els tipus que 

s’originen a partir de limfòcits T no responen tant bé a la teràpia com els que s’originen a partir 

de limfòcits B.  

El tractament també depèn de l’edat i la salut en general, i dels símptomes com pèrdua de pes, 

suors fredes i febre. 

Els malalts en estats inicials de la malaltia (estadis I i II) amb freqüència són tractats amb 

radiació sobre l’àrea del limfoma i de les zones adjacents. La radioteràpia no cura els pacients 

amb limfomes de baix grau, però els hi pot allargar la vida de 5 a 8 anys. Els pacients que tenen 

limfomes d’alt grau només sobreviuen de 6 mesos a 1 any.  

La quimioteràpia amb o sense radioteràpia pot curar a més de la meitat dels malalts de grau 

intermedi i alt si es comença quan es detecta la malaltia. És el principal tipus de tractament. 

Generalment els malalts ja es troben en els estadis més avançats de la malaltia (estadis III i IV) 

quan es realitza el diagnòstic. Els fàrmacs quimioterapèutics poden administrar-se 

individualment pels limfomes de baix grau o bé agrupats en combinació entre ells, en el cas 

dels limfomes de grau intermedi o alt. La quimioteràpia combinada ha millorat la probabilitat 

de curació.  

En alguns casos es fa servir la radioimmunoteràpia: s’uneix una substància radioactiva a un 

anticòs que estigui dirigit a les cèl·lules canceroses, i s’injecta la substància dins del cos. 

Les persones amb limfoma, en les quals aquest reapareix després del tractament o que no 

respon a aquest, poden rebre quimioteràpia en dosis altes seguides d’un autotransplant de 

medul·la òssia (fent servir cèl·lules mare d’un mateix).  

Els tractaments addicionals poden incloure:  

 Transfusions d’hemoderivats com plaquetes o glòbuls vermells. 
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 Antibiòtics per combatre la infecció. 

- PRONÒSTIC 

El limfoma no Hodgkin de baix grau generalment no es pot curar amb quimioteràpia sola. La 

forma de baix grau d’aquest càncer progressa lentament i poden passar molts anys abans de 

que la malaltia empitjori o inclús necessiti qualsevol tractament.  

La quimioteràpia pot curar molts tipus de limfomes d’alt grau. Si el càncer no respon als 

fàrmacs quimioterapèutics, la malaltia pot causar la mort ràpidament. 

c) LIMFOMA DE BURKITT 

El limfoma de Burkitt és un limfoma no Hodgkinià de grau molt elevat, que s’origina a partir 

dels limfòcits B i tendeix a envair àrees externes al sistema limfàtic, com la medul·la òssia, la 

sang, el sistema nerviós central i el líquid de la medul·la espinal. 

Encara que el limfoma de Burkitt pot desenvolupar-se a qualsevol edat, és molt freqüent en 

nens i adults joves, sobretot en els homes. També pot desenvolupar-se en malalts de SIDA. 

A diferència d’altres limfomes, el limfoma de Burkitt presenta una distribució geogràfica 

específica: és molt freqüent en Àfrica central. Està causat pel virus de Epstein-Barr, que 

produeix mononucleosis infecciosa en els habitants dels països desenvolupats. Els que 

pateixen el limfoma de Burkitt no contagien la malaltia a altres persones. 

- SÍMPTOMES 

Grans quantitats de cèl·lules neoplàsiques poden acumular-se en els ganglis limfàtics i òrgans 

de l’abdomen, causant un gran creixement d’aquests. Els limfomes poden envair l’intestí prim 

ocasionant obstrucció o hemorràgia. Es pot inflamar el coll i la mandíbula, ocasionant dolor a 

vegades. 

- DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT 

Per establir el diagnòstic el metge realitza una biòpsia del teixit anormal i prescriu altres proves 

per determinar l’extensió de la malaltia. No és freqüent que aquesta malaltia es limiti a una 

àrea. El pronòstic és desfavorable si en el moment del diagnòstic el limfoma ha envaït la 

medul·la òssia, la sang o el sistema nerviós central. 
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Sense tractament, el limfoma de Burkitt creix ràpidament i és mortal. Pot ser necessari 

recórrer a la cirurgia per extirpar les parts afectades de l’intestí, que d’altre manera produirien 

hemorràgies i obstrucció o perforació. La quimioteràpia és intensiva. Els medicaments inclouen 

combinacions de: ciclofosfamida, metotrexato, vincristina, doxorrubicina i citarabina. 

La quimioteràpia pot curar el 80% dels malalts amb malaltia localitzada i el 70% d’aquells que 

la malaltia està moderadament avançada. Per una malaltia que s’ha estès, el tant per cent de 

curació disminueix molt si el limfoma ha envaït el SNC o la medul·la òssia. 

 

2.3.7. TUMORS OSSIS: destaca l’osteosarcoma, que representa el 50%, el condrosarcoma i el 

sarcoma de Ewing representen el 35%. Per tant, en general són un 5% dels càncers pediàtrics. 

L’osteosarcoma és el tipus més comú de càncer ossi, i el sisè tipus de càncer més comú durant 

la infància. Tot i que existeixen altres tipus de càncer que amb el temps es poden dispersar a 

parts de l’esquelet, l’osteosarcoma és un dels pocs que de fer comencen als ossos i a vegades 

es metastatitzen altres parts, en a als pulmons i a altres ossos.  

- OSTEOSARCOMA 

L’osteosarcoma és el tipus més comú de càncer d’ossos, i el sisè tipus de càncer més comú 

durant la infància. L’osteosarcoma és un dels pocs que comença en els ossos i a vegades 

s’estén a altres parts ( fa metàstasis), com són els pulmons o altres ossos.  

L’osteosarcoma es desenvolupa a partir dels osteoblasts (cèl·lules que formen el teixit ossi), 

per això amb més freqüència afecta als adolescents (entre 10 i 20 anys d’edat) que estan 

experimentant un creixement ràpid d’altura. Ja una major incidència d’osteosarcoma entre els 

nens que entre les nenes, i la majoria dels casos d’osteosarcoma afecta als ossos del genoll (un 

50%). 
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Un gran nombre d’osteosarcomes sorgeixen d’errors aleatoris i imprevisibles en l’ADN de les 

cèl·lules que formen el teixit ossi durant períodes d’intens creixement ossi. Actualment no 

existeix cap mètode eficaç per prevenir aquests tipus de càncer, però amb un diagnòstic i 

tractament adequat, la majoria dels nens amb osteosarcoma es recuperen. 

Els nens que han heretat un dels síndromes de càncer estranys (retinoblastoma i síndrome de 

Li-Fraumani), tenen un major risc de patir osteosarcoma; igual que els  nens que han rebut 

radioteràpia per tractar un càncer anterior. 

Els símptomes més comuns de l’osteosarcoma són dolor i inflamació en el braç o la cama del 

nen. Es dóna més freqüentment en els ossos llargs del cos. El dolor pot ser més intens al 

practicar exercicis o durant la nit, i pot aparèixer un embalum o inflamació a l’àrea afectada 

fins varies setmanes després. El dolor pot ser persistent i despertar el nen durant la nit o tenir-

lo durant períodes de repòs. En l’osteosarcoma de la cama, el nen pot començar a coixejar de 

manera inexplicable. En alguns casos, la primera senyal de la malaltia és una fractura en el braç 

o la cama, ja que, el càncer ha debilitat l’os i l’ha fet vulnerable al trencament. 

Per diagnosticar l’osteosarcoma, el metge fa un examen físic del pacient i radiografies. També 

pot sol·licitar estudis d’imatges per ressonància magnètica (IRM) de l’àrea afectada i sol·licitarà 

altres proves per veure si el càncer s’ha estès més enllà del tumor original. 

Radiografies d’osteosarcomes. 
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El tractament de l’osteosarcoma sol consistir en una combinació de quimioteràpia (l’ús de  

fàrmacs per destruir les cèl·lules canceroses i reduir el càncer) seguit de cirurgia (per extirpar 

les cèl·lules o tumors cancerosos); i després més quimioteràpia per destruir qualsevol cèl·lula 

cancerosa que hagi quedat i minimitzar les probabilitats de que torni a ressorgir el càncer.  

En la cirurgia de salvament de l’extremitat, s’extirpa l’os i el múscul afectats per 

l´osteosarcoma, el que deixa un forat que es farceix amb un empelt ossi o amb una pròtesis de 

metall. Si el càncer s’ha estès als nervis i als vasos sanguinis que envolten el tumor, l’amputació 

(l’extirpació de part de l’extremitat junt amb l’osteosarcoma) és l’única opció. L’amputació 

comporta una rehabilitació psicològica i social. 

Els fàrmacs que es fan servir en la quimioteràpia, els hi poden produir efectes secundaris a curt 

i a llarg termini. A curt termini: es pot produir una anèmia, hi haver un major risc de patir 

infeccions i dany apàtic. A llarg termini: tenen un major risc de desenvolupar altres tipus de 

càncers. 

Els osteosarcomes que no s’han estès més enllà del tumor, tenen un pronòstic de 

supervivència del seixanta al vuitanta per cent. 

S’està desenvolupant i investigant amb nous fàrmacs per quimioteràpia. Una altra investigació 

és el paper que podrien exercir certs factors de creixement en el desenvolupament de 

l’osteosarcoma. Aquesta investigació pot utilitzar-se per portar a terme nous medicaments 

que retardin aquests factors de creixement com a forma de tractar el càncer. Actualment 

s’estan realitzant estudis per provar tractaments que utilitzen noves combinacions de 

quimioteràpia i radiació localitzada en dosis elevades per tractar aquells osteosarcomes que no 

es poden extirpar quirúrgicament.  

 

2.3.8. SARCOMES DE TEIXITS TOUS O RABDOMIOSARCOMA: és un càncer que es forma a les 

cèl·lules que normalment desenvolupen els músculs estriats del cos. El sarcoma és un càncer 

del teixit tou (per exemple un múscul), el teixit conjuntiu (per exemple tendons i cartílags) o 

ossos. Generalment, el rabdomiosarcoma comença en els músculs que s’insereixen en els 

ossos i que ajuden a moure el cos. El rabdomiosarcoma és el tipus més comú de sarcoma de 

teixit tou que es presenta en els nens. Pot començar en molts llocs del cos. Hi ha tres tipus 

principals de rabdomiosarcoma:  
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 Embrionari: aquest tipus es presenta amb més freqüència en l’àrea del cap i el coll, o 

en els òrgans genitals o urinaris. És el tipus més comú. 

 Alveolar: es presenta amb més freqüència en els braços o cames, pit, abdomen, l’àrea 

dels òrgans genitals o anus. Generalment es presenta en l’adolescència. 

 Anaplàsia: aquest tipus es presenta en poca freqüència en els nens. 

Hi ha afeccions genètiques que poden augmentar el risc de contraure rabdomiosarcoma 

infantil, aquestes són malalties heretades. En la majoria dels casos es desconeix la causa del 

rabdomiosarcoma. 

Un signe que pot indicar aquest tipus de càncer infantil, és una massa o inflor que creix cada 

vegada més. Els símptomes que es presenten depenen del lloc on es forma el càncer. Altres 

símptomes són: ulls sortits, mal de cap, problemes per orinar o buidar l’intestí, sang a l’orina i 

sang del nas, el coll, la vagina o el recte. 

Per diagnosticar el rabdomiosarcoma infantil, es fan servir proves que examinen l’àrea on 

s’han presentat els símptomes: examen físic i antecedents, radiografies, exploració per TAC, 

IRM (imatges per ressonància magnètica), exploració òssia injectant una quantitat de material 

radioactiu per vena, ecografies, aspiració i biòpsia de medul·la òssia, punció lumbar, 

microscòpia òptica i electrònica per mirar si hi ha canvis en les cèl·lules, estudi 

immunohistoquímic (prova de laboratori per verificar si hi ha antígens), anàlisi citogenètica 

(prova de laboratori en la que s’observen les cèl·lules d’una cèl·lula de teixit en un microscopi 

per mirar si hi ha canvis en els cromosomes). 

El sarcoma de Kaposi és causat pel virus de l’herpes. Des de principis dels anys vuitanta, s’ha 

incrementat dramàticament  la incidència d’una forma maligne en els països africans per 

l’epidèmia de la SIDA. El sarcoma de Kaposi pot representar la meitat dels càncers infantils 

d’aquests països, tot i això és extremadament infreqüent en altres països.  

 

Representa un 3’5% dels casos de càncer en nens de 0 a 14 anys d’edat i un 2% entre 

adolescents i adults joves entre 15 i 19 anys d’edat. 

Els pacients amb tumors embrionaris tenen un pes alt al néixer i una mida gran en relació amb 

l’edat gestacional de la mare. El pronòstic o probabilitat de recuperació està relacionat amb:  

 Lloc del cos on va començar el tumor. 

 Diàmetre del tumor. 

 Si el tumor es va extirpar totalment mitjançant cirurgia. 
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 Si el tumor es va disseminar cap als ganglis limfàtics propers o cap a altres parts del cos 

(metàstasis). 

 Edat i estat de salut del pacient. 

 Ressacabilitat: grau residual de la malaltia després del procediment quirúrgic. 

 Recidives. 

El rabdomiosarcoma es cura en la majoria dels nens, amb una supervivència de més del 7%, 5 

anys després del diagnòstic.  

 

2.3.9. CARCINOMA ADENOCORTICAL 

El cos té dues glàndules suprarenals, a sobre de cada ronyó, en l’extrem. La part interna 

(medul·la) de les glàndules suprarenals segrega hormones com l’adrenalina, que afecta a la 

pressió arterial, la freqüència cardíaca, la sudoració i altres activitats regulades pel sistema 

nerviós simpàtic. La part externa segrega moltes hormones diferents, incloent-hi els 

corticosteroides, andrògens (hormones masculines) i els mineralcorticoides que controlen la 

pressió arterial i els valors de sal i potassi de l’organisme. L’escorça suprarenal és la capa 

externa de les dues glàndules suprarenals. 

Les glàndules suprarenals formen part d’un sistema complex que produeix hormones que 

interactuen entre elles. L’hipotàlem segrega una hormona alliberadora de corticotropina, que 

és a la vegada l’encarregada de regular la 

producció de corticosteroides. Aquestes glàndules 

poden deixar de funcionar quan la hipòfisis o 

l’hipotàlem no són capaços de produir les 

quantitats necessàries de les hormones. La 

producció deficient o excessiva de qualsevol 

hormona suprarenal pot causar malalties greus. 

El càncer de l’escorça suprarenal és molt poc 

freqüent. La majoria d’aquests tumors produeixen 

un excés d’hormones que poden alterar l’equilibri 

hormonal. Es desconeixen les causes.  

 

Esquema glàndules suprarenals. 
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Els factors de risc es coneixen poc, però els que hi poden contribuir són:  

- Ser dona. 

- Nens menors de 5 anys. 

- Adults entre 40 i 50 anys. 

- Un defecte genètic pot causar càncer adenocortical en alguns nens, però la 

majoria no són hereditaris.  

- SÍMPTOMES 

 Prop del 40% dels carcinomes adenocorticals no segreguen cap hormona ni provoquen 

símptomes específics. Es descobreixen accidentalment o quan el pacient nota dolor 

abdominal.  

 Altres tumors són funcionals, són hormonalment actius. La producció excessiva 

d’hormones pot provocar símptomes com: 

- Pressió arterial elevada. 

- Debilitat dels ossos. 

- Diabetis. 

 El resultat de tumors funcionals de l’escorça suprarenal també poden donar: 

- Síndrome de Cushing o excés de cortisol. El cortisol ajuda al cos a respondre 

davant de situacions estressants i infeccions.  

- Síndrome de Conn o hiperaldosteronisme: excés d’aldosterona, substància que 

ajuda al cos a mantenir nivells normals de sodi i potassi. 

- Virilització: dones amb tumors funcionals que segreguen hormones masculines 

que poden causar una modificació de la veu, hirsutisme (creixement excessiu del 

pèl de la cara) i inflamació dels òrgans sexuals o els pits.  

- En infants amb tumors funcionals que alliberen hormones sexuals, poden causar 

un avançament de la pubertat. 

- DIAGNÒSTIC 

 Es fa un examen físic. 

 Es realitzen anàlisis de sang per detectar hormones de les glàndules suprarenals. 

 Anàlisis d’orina (es mira el cortisol en orina de 24 hores). 

 Tomografia computeritzada de l’abdomen, és un tipus de radiografia que fa servir una 

computadora per prendre imatges de les estructures internes de l’abdomen. 
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 Imatge de ressonància magnètica de l’abdomen. És un examen que fa servir ones 

magnètiques per prendre imatges de les estructures internes de l’abdomen. 

 Exploració PET: és un examen que fa servir glucosa radioactiva per identificar la 

ubicació dels tumors en el cos.  

 Angiografia suprarenal o venografia: són estudis que utilitzen un mitjà de contrast per 

ajudar a confirmar la presència de tumors que poden estar obstruint els vasos 

sanguinis.  

 Radiografia: és un examen que fa servir radiació per prendre imatges de les 

estructures internes del cos.  

Una vegada s’ha confirmat el diagnòstic del càncer de l’escorça suprarenal, es fan estudis per 

determinar l’estadi del càncer (de l’1 al 4). L’etapa d’un tumor es determina per la seva mida i 

la distància en l qual s’ha escampat des del seu punt d’origen.  Al moment del diagnòstic, entre 

un 30 i un 85 per cent dels pacients se’ls descobreix que el càncer s’ha escampat. Quan més alt 

és l’estadi del càncer, més difícil i perillós resulta tractar-lo. 

- TRACTAMENT 

El tractament varia en funció de l’estadi del tumor i de l’estat general del pacient. Per tractar el 

càncer suprarenal, es fa servir:  

 Adrenalectomia per extirpar el tumor: cirurgia en el 75% dels casos. També s’ha 

d’extirpar tot el teixit o els nòduls limfàtics circumdants que continguin cèl·lules 

canceroses. 

 Radioteràpia i quimioteràpia: són menys eficaces i s’apliquen si el càncer ja s’ha 

escampat. 

 Altres teràpies:  

- Un medicament  (Mitotano) que bloqueja la producció d’hormones de la glàndula 

suprarenal i destrueix les cèl·lules suprarenals canceroses. Provoca afectes 

secundaris greus.  

- Actualment s’estan investigant nous tractaments amb medicaments i radiació. 

Entre ells la genoteràpia i la immunoteràpia. 

Si el tractament dóna resultat, s’haurà de fer exàmens regulars per detectar una possible 

recurrència del càncer. 
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No es coneixen mesures preventives, però un estil de vida saludable pot ajudar a disminuir el 

risc. 

 

2.4. DIFERÈNCIES ENTRE CÀNCER INFANTIL I CÀNCER ADULT 

Adults Infants 

Canvis en els hàbits intestinals o urinaris. Canvis marcats en els hàbits intestinals o 

urinaris; nàusees i vòmits sense cap causa 

aparent. 

Hemorràgia o flux anormal. Pèrdua de sang de qualsevol tipus per orina, 

epistaxis espontània o un altre tipus 

d’hemorràgia i dificultat per parar una 

hemorràgia en el temps habitual. 

Aparició d’un bony en la mama o en 

qualsevol altra zona. 

Zones inflades, bony o masses en qualsevol 

part del cos. 

Canvis evidents en l’aspecte d’una berruga o 

una piga. 

Qualsevol canvi en la mida o l’aspecte d’una 

lesió cutània com una piga o una taca 

congènita. 

Tos o ronquera persistent. Trastorns inexplicables de l’equilibri. 

Úlcera que no cicatritza. Deteriorament progressiu de l’estat general. 

Indigestió o dificultat per la deglució. Dolor o ploranera persistents que no 

responen a cap causa aparent. 

 

El càncer no té una única causa. És el producte de la interacció de molts factors. Aquests 

factors que intervenen poden ser genètics, ambientals o constitucionals de un individu. 

Per 100 càncers diagnosticats en adults, es diagnostica un càncer en nens. El diagnòstic, 

tractament i pronòstic del càncer infantil és diferent al de càncer d’adults. Les principals 

diferències es troben en l’índex de supervivència. Aquest índex dels nens amb càncer, és del 

80%, mentre que en els adults és del 64%. Es creu que aquesta diferència en el pronòstic és 

degut a que els nens responen millor a la teràpia (són més sensibles) i poden tolerar teràpies 

més agressives (dosis més altes), per tant el pronòstic és millor.  
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Moltes vegades, el càncer infantil es produeix o comença en les cèl·lules mare, que són 

cèl·lules simples capaces de produir altres tipus de cèl·lules especialitzades que el cos 

necessita. 

Normalment la causa del càncer infantil és un canvi o mutació cel·lular esporàdica, una cèl·lula 

es diferencia i creix de manera il·limitada. 

En els adults, les cèl·lules epitelials són les més propenses a convertir-se en canceroses. 

Aquestes cèl·lules recobreixen la cavitat del cos i  la superfície. El càncer és originat per 

exposicions ambientals a aquestes cèl·lules en el transcurs del temps. Per aquest motiu el 

càncer en adults rep el nom d’adquirit.  

Respecta en el tractament en infants i adults: són diferents els fàrmacs que s’utilitzen, tenen 

diferent afecte i s’utilitzen en diferents dosis. 

 

2.5. DIAGNÒSTIC 

Els nens i adolescents diagnosticats de càncer a Espanya, han de constar en el Registre 

Nacional de Tumors Infantils (RNTI-SEHOP). Els protocols de diagnòstic i tractament, han de 
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complir criteris bioètics i s’han d’adaptar a la llei de protecció del menor, vigent en Espanya i 

als drets del nen. 

2.5.1. BIÒPSIA 

La biòpsia és un procediment a través del qual s’extreu una petita mostra viva de un cos. La 

mostra, és examinada amb un microscopi per buscar signes de malaltia o danys cel·lulars. Les 

biòpsies es poden agafar de qualsevol part del cos, i són l’únic examen segur per confirmar si 

una àrea de l’organisme té càncer. 

Hi ha diferents formes de fer una biòpsia. Si és per punció, s’extreu teixit amb una agulla que 

passa a través de la pell i hi ha altres tipus que requereixen cirurgia. 

- EXTRACCIÓ D’UNA MOSTRA DE MEDUL·LA ÒSSIA  

Les mostres de medul·la òssia generalment s’obtenen de l’os del maluc. La persona es tomba 

de costat, donant l’esquena al metge i flexionant el genoll de la cama que està sobre l’altre. 

Després d’anestesiar la pell i el teixit que es conserva sobre l’os, el metge insereix l’agulla a l’os 

i absorbeix la medul·la. 

- EXAMEN DE LA MEDUL·LA ÒSSIA 

A vegades, s’ha d’examinar una mostra de la medul·la òssia per determinar perquè les cèl·lules 

de la sang són anormals. El metge, pot agafar dos tipus diferents de mostres de medul·la òssia: 

una aspiració i una biòpsia. 

Habitualment les dues proves es realitzen a l’os del maluc, tot i que, les aspiracions a vegades 

es realitzen a l’os del tòrax (estern). En els nens petits, es realitza en un os de l’esquena 

(vertebra) o de la cama (tíbia). 

Les dues mostres solen extreure’s simultàniament després d’anestesiar la pell i el teixit que 

cobreix l’os.  

Per l’extracció, el metge aspira amb la xeringa una quantitat petita de la medul·la òssia tova 

que es col·loca en un portaobjectes pel  seu examen microscòpic. Amb la mostra es poden 

realitzar exàmens especials, com cultius per bacteris, fongs o virus i anàlisis de cromosomes. 

Tot i que, l’aspiració a vegades proporciona suficient informació per fer el diagnòstic, el procés 
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d’aspirar la medul·la amb la xeringa, trenca i desordena la fràgil medul·la òssia. Com a 

conseqüència, és bastant difícil determinar la disposició original de les cèl·lules. 

Quan és important determinar la relació anatòmica exacte entre els diferents tipus de cèl·lules 

així com l’estructura dels teixits avaluats, es realitza també una biòpsia nuclear. S’extreu un 

petit fragment de la medul·la òssia intacte gràcies a un dispositiu dins d’una agulla especial. El 

fragment es talla en làmines primes que es col·loquen en el portaobjectes per examinar-les al 

microscopi.  

El fet d’extreure un fragment de la medul·la òssia, generalment només ocasiona un lleuger 

dolor, seguit d’un petit malestar. El procediment requereix només alguns minuts. 

2.6. FACTORS DE RISC DEL CÀNCER 

Un factor de risc és qualsevol cosa que pugui augmentar les probabilitats d’una persona de 

desenvolupar una malaltia. El factor de risc no necessàriament causa la malaltia, sinó que 

disminueix la resistència del cos per afrontar la malaltia.  

Són moltes les substàncies químiques capaces d’induir determinades neoplàsies: metalls 

pesats, hidrocarburs policíclics, anilines i derivats (colorants), toxines, alguns alcaloides, 

esteroides, etc. També les radiacions, especialment les d’alta energia (raig X i radioactivitat) 

poden provocar càncers, en especial leucèmia i càncers ossis. També poden augmentar la 

formació de metàstasis en càncers ja existents. 

Els factors vinculats a l’estil de vida, com el fumar, les dietes amb alt contingut de greix i estar 

en contacte amb substàncies químiques tòxiques, poden ser factors de risc de càncer en 

adults. Però la majoria de nens que tenen càncer són massa petits com per haver estat 

exposats a aquests factors durant un període de temps prou llarg.  

Els antecedents familiars i els factors hereditaris i genètics, poden jugar un paper important en 

certs tipus de càncers infantils. És possible que diverses formes de càncer, es trobin presents 

en una família en més d’una oportunitat. En aquestes circumstàncies, no se sap si la malaltia és 

producte d’una mutació genètica, de l’exposició a substàncies químiques prop de la casa, la 

família, de la combinació d’aquests factors o d’una coincidència.  

Se sap que certs trastorns genètics, entre els que es troben el Wiskott-Aldrich i Beckwith-

Wiedemann, alteren el sistema immunològic. Aquest sistema, és molt complex que 

s’encarrega de protegir el cos de les infeccions i de les malalties. La medul·la òssia produeix 
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cèl·lules que llavors maduren i formen part del sistema immunològic. Una teoria diu que les 

cèl·lules de la medul·la òssia, cèl·lules mare, es fan malbé o es tornen defectuoses. En 

conseqüència, al reproduir-se generen cèl·lules anormals o canceroses. La causa del defecte de 

les cèl·lules mare pot estar relacionat amb un defecte genètic hereditari o amb l’exposició a 

alguna toxina o virus.  

L’augment en el risc de desenvolupar certs tipus de càncer infantil, entre els que es troba el 

limfoma Hodgkin i no Hodgkin, s’ha associat amb l’exposició a certs tipus de virus, com el virus 

Epstein-Barr i el virus de la immunodeficiència humana, que causa el síndrome de 

immunodeficiència adquirida (SIDA). És possible que el virus alteri una cèl·lula en certa 

manera. En conseqüència, aquesta cèl·lula produeix una cèl·lula alterada. Amb el temps, 

aquestes alteracions es converteixen en una cèl·lula cancerosa que produeix noves cèl·lules 

canceroses.  

S’han fet investigacions sobre l’exposició a pesticides, fertilitzants i cables d’alta tensió, entre 

altres exposicions ambientals, per comprovar si tenen una relació directa amb el càncer 

infantil. S’ha comprovat la presència de càncer en nens de diferents barris o ciutats, que no 

tenien cap vincle entre si. Es desconeix si el càncer és causat per l’exposició a aquests agents 

durant l’embaràs o l’ infància o si només es tracta d’una coincidència. 

Certes formes de radiació i quimioteràpia, amb dosis elevades, s’han vinculat amb el càncer. 

En certs casos, els nens que han estat exposats a aquests agents, poden desenvolupar un nou 

càncer en una etapa posterior de la seva vida. Aquests forts agents anticancerosos, poden 

alterar les cèl·lules o el sistema immunològic. El nou càncer sorgeix com a conseqüència del 

tractament de l’altre càncer. 

2.7. TRACTAMENT 

2.7.1. TIPUS DE TRACTAMENT 

El tractament del càncer en els nens pot incloure la quimioteràpia (l’ús de medicaments  per 

matar les cèl·lules canceroses), la radioteràpia (l’ús de radiacions per matar les cèl·lules 

canceroses) i la cirurgia ( per extirpar les cèl·lules canceroses o tumors). El programa de 

tractament necessari en cada cas dependrà del tipus de càncer, així com de la seva 

agressivitat, la llargada que tingui i l’edat del nen. 
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a) CIRURGIA 

El els nens amb leucèmia o limfoma, la cirurgia generalment desenvolupa un paper molt poc 

important. Això és degut a que la leucèmia i el o limfoma són càncers que afecten a la sang i al 

sistema limfàtic, que estan àmpliament distribuïts per tot el cos, el que fan difícil tractar-los 

extirpant una àrea específica.  

Però, en els nens que tenen tumors sòlids i aïllats, que afecten a zones reduïdes de l’anatomia i 

no s’han estès a altres parts del cos, la cirurgia sol ser una arma eficaç per combatre el càncer, 

quan es combina amb quimioteràpia i radioteràpia. 

b) QUIMIOTERÀPIA 

La era de la quimioteràpia va començar en la dècada del 1940 amb els primers usos del gas 

mostassa i drogues antagòniques a l’àcid fòlic pel tractament del càncer.  

Tot i que, la major revolució, en quest cas, és deguda a la teràpia dirigida, molts dels principis i 

limitacions de la quimioteràpia descoberts pels primers investigadors encara s’apliquen en 

l’actualitat.  

La quimioteràpia és un tractament que utilitza 

medicaments antineoplàsics per destruir les 

cèl·lules canceroses: antimetabòlits, agents 

alquilants, antimitòtics naturals. Té 

l’avantatge que no és necessari que el tumor 

estigui localitzat, ja que els fàrmacs 

anticancerosos poden arribar a les metàstasis 

repartides pel cos. La seva principal limitació 

és la falta de selectivitat en l’acció tòxica: les 

diferències biològiques que existeixen entre 

una cèl·lula normal i una altra de cancerosa 

són molt escasses, per tant, tots els 

antineoplàstics presenten afectes secundaris greus.  

Degut al seu mecanisme d’acció, els antineoplàstics són actius principalment enfront a cèl·lules 

en fases de divisió actives, en les que s’està sintetitzant ADN. Quan un tumor és ressent, la 

major part de les seves cèl·lules estan en aquesta fase i serà molt sensible a la quimioteràpia. 

Inserció de la quimioteràpia. 
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Però un tumor envellit té una fracció de cèl·lules en cicle de multiplicació molt més baix, per 

això es farà més resistent als antineoplàstics. Per aquesta raó, els tumors descoberts a les 

seves primeres etapes presenten índexs de curació superiors.  

 Antimetabòlits: són substàncies que interfereixen en la formació o ús d’un metabòlit 

normal, inhibint un o varis enzims. Solen tenir toxicitat greu. Poden antagonitzar a: 

- L’àcid fòlic. 

- Pirimidines. 

- Purines. 

- Glutamines. 

 Agents alquilants: la quimioteràpia del càncer va començar amb el descobriment de 

l’acció antineoplàsica de les mostasses nitrogenades, i aquests són els agents 

alquilants més freqüents. 

 Antibiòtics amb acció antineoplàsica: són diversos antibiòtics que tenen acció 

citostàtica, però són molt tòxics per les cèl·lules normals.  

 Antimitòtics: són compostos generalment naturals capaços d’aturar la mitosis cel·lular 

en la metafase, impedeixen la separació del material genètic duplicat. Exemple: 

alcaloides, antibiòtics. 

El descobriment del gas mostassa, un agent químic d’ús militar, va ser investigat per 

farmacòlegs reclutats pel Departament de Defensa dels Estats Units per investigar el potencial 

terapèutic de l’aplicació dels agents actius de les armes químiques en la medecina. Van veure 

que podia ser útil pel tractament del limfoma, ja que aquest, és un tumor format per cèl·lules 

limfàtiques. Amb un derivat del gas mostassa, la mustina, injectada en un pacient amb limfoma 

no-Hodgkin van veure una gran reducció de la massa tumoral del pacient. Així van poder 

demostrar que el càncer podia ser tractat amb agents farmacològics. 

El desenvolupament de medicaments contra el càncer, s’ha convertit en una industria 

multimilionària.  

La quimioteràpia és una medicació que s’utilitza com a eina per eliminar les cèl·lules 

canceroses del cos. Els nens amb càncer se’ls sol administrar la quimioteràpia per via 

intravenosa (a través d’una vena) o oral. Algunes formes de quimioteràpia es poden 

administrar per via intratecal, a través del líquid cefaloraquidi. Els medicaments entren al 

torrent sanguini i maten a les cèl·lules canceroses de totes les parts del cos.  
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La duració de la quimioteràpia, el tipus i la quantitat de fàrmacs utilitzats, depenen del tipus de 

càncer que pateixi el nen i de la seva resposta a la medicació. El tractament és diferent per a 

cada pacient, de manera que un nen pot sotmetre’s a quimioteràpia diària, setmanal o 

mensual. També és possible que el pediatre recomani fer varis cicles de tractament, perquè el 

cos del nen pugui descansar i recuperar-se entre cicles consecutius.  

Tots els medicaments que s’utilitzen en quimioteràpia, comporten algun risc de patir 

problemes a curt termini i a llarg termini. Els efectes a curt termini indueixen nàusees, vòmits, 

caiguda del cabell, cansament, anèmia, sagnat anormal i major risc d’infecció degut a la 

destrucció de la medul·la òssia, així com a lesions renals i irregularitats menstruals. Alguns dels 

medicaments que s’utilitzen en quimioteràpia, també s’associen a risc d’inflamació de la 

bufeta orinaria, hematúria (sang en l’orina), pèrdues auditives i lesions hepàtiques. Altres 

poden provocar problemes cardíacs i cutanis. Els efectes col·laterals a llarg termini, inclouen 

infertilitat, problemes de creixement, lesions en òrgans i augment del risc de patir altres 

càncers.  

El pediatre adoptarà precaucions i receptarà altres medicaments per contrarestar la màxima 

quantitat possible d’afectes secundaris de la quimioteràpia.  

 

- QUIMIOTERÀPIA METRONÒMICA: LES DOSIS BAIXES I CONTÍNUES DE 

QUIMIOTERÀPIA SÓN EFICACES I POC TÒXIQUES 

Des de fa quatre dècades s’està intentant millorar l’eficàcia dels tractaments contra el càncer, 

com disminuir-ne la toxicitat. En els darrers anys s’està desenvolupant un tractament especial 

per pacients amb càncer es tracta que quimioteràpia metronòmica. 

El concepte és senzill: administrar la mateix quimioteràpia però a dosis més petites i contínues, 

sense descans. Amb això es vol aconseguir que les cèl·lules del tumor estiguin en contacte el 

màxim de temps possible amb tòxics que evitin la seva divisió, la seva reproducció o que les 

eliminin. Això és possible amb quimioteràpia oral perquè permet rebre la medicació 

contínuament, com a mínim una vegada al dia, i de manera constant sense pausa. Això permet 

millorar l’eficàcia del tractament i reduir els efectes nocius de la medicació. 

A l’efecte de la quimioteràpia oral metronòmica se li pot  afegir un fàrmac nou, un 

antianalgèsic el qual té com a objectiu fer malbé els petits vasos sanguinis que aporten sang al 
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tumor i reduir la vascularització del tumor i per tant s’inhibeix el seu coneixement. Això 

constitueix una gran esperança per al tractament contra el càncer, i forma part de les àrees en 

les que s’està investigant més. 

La investigació contra el càncer sovint aporta nous fàrmacs, però també, en altres ocasions, es 

tracta d’un canvi en la manera com s’administren fàrmacs coneguts des de fa dècades, per 

millorar la seva eficàcia. 

- RESISTENCIA A LA QUIMIOTERÀPIA 

La resistència es el fet de que les cèl·lules es fan immunes al tractament, de manera que 

aquests són més efectius. 

El dany que fa la quimioteràpia en l’ADN de les cèl·lules sanes podria ser la causa de la 

resistència. 

La quimioteràpia és el tractament estàndard en la majoria dels tumors, però no és efectiva en 

el cent per cent dels casos i els investigadors continuen intrigats per saber de quina manera 

son capaces les cèl·lules malignes de desenvolupar resistències i deixar de respondre. I la clau 

cada vegada sembla més clara, no està nomes en les cèl·lules malignes, sinó també en la resta 

de les cèl·lules sanes que les rodegen. 

Un treball publicat en la revista “Nature Medicine” dóna nous resultats. Investigadors d’EEUU 

han vist que les cèl·lules sanes veïnes del tumor, són responsables en part de la resistència de 

la quimioteràpia, que acaben desenvolupant la majoria dels tumors sòlids passat cert temps. 

Aquestes investigacions expliquen que la quimioteràpia també afecta a les cèl·lules sanes, per 

tant, els oncòlegs es veuen obligats a administrar la teràpia en cicles, permetent així petits 

períodes de descans entre uns i altres. 

Aquests intervals podrien ser claus per entendre les recaigudes, és per això, que van centrar la 

seva investigació en ells. Van veure que el mal que pateix l’ADN de les cèl·lules sanes quan es 

rep la quimioteràpia, fa que secretin una sèrie de factors de creixement que, a la llarga, acaben 

convertint-se en aliats de les cèl·lules tumorals. 

Finalment, han vist que això ha de servir, a partir d’ara, per buscar noves maneres d’evitar 

l’aparició de resistències. 
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- EL POTH-A-CATH 

 Què és: 

És una contracció de la paraula  portacatéter. El port-a-cat és un bossa que conté el tractament 

juntament amb el dispositiu que el subministra. S’endolla al ser humà a través d’una vena.  

El porth-a-cat proporciona un accés venós permanent, permet l’accés al sistema vascular, 

facilitant tant l’extracció de mostra de sang com l’administració de medicaments, nutrients, 

productes sanguinis, etc. Disminuint les molèsties associades a les puncions repetides o la 

incomoditat d’un catèter extern. 

 Quan està indicat la col·locació d’un porth-a-cat? 

La col·locació d’un dispositiu d’accés venós permanent, es recomana a tot pacient que 

requereixi un accés vascular repetit o continu per l’administració de quimioteràpia, sang i 

derivats o altres medicacions.  

 Qui el col·loca? 

Per col·locar-lo es fa amb moltes mesures d’asèpsia, sota anestèsia local i de forma 

ambulatòria. El cirurgià és el que s’encarrega de col·locar-lo mitjançant una petita intervenció 

quirúrgica en el quiròfan. Durant la intervenció es comprova radiològicament la correcta 

localització de la punta del catèter venós a un nivell de l’entrada del cos.  

 Com és un porth-a-cat? 

Està format d’un reservori o portal de titani connectat a un catèter que s’introdueix en el 

torrent venós. Es prefereixen catetitzar una de les venes de la regió cervico-toràcica (jugular, 

subclàvia o cefàlica) ja que el portal necessita recolzar-se sobre una estructura òssia subjacent, 

en aquest cas la graella costal. 
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 Quines complicacions hi poden haver? 

Hi poden haver riscos que s’associen amb la col·locació o la utilització posterior. 

 Complicacions de la col·locació: el més freqüent és que no n’hi hagi. Les complicacions 

possibles en aquesta cirurgia són: 

- Hematoma de la ferida (0’8%) 

- Pneumotòrax (1’3%) 

- Infecció, tromboflebitis, hemorràgia, lesió al vas, fragmentació del catèter, 

embolització, arítmia cardíaca, punció cardíaca, endocarditis, rexàs de l’implant i 

lesió del conducte toràcic. 

Instruccions per posar un porthacat. 
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 Complicacions de l’ús: són també infreqüents, indueixen infecció, trombosis, migració 

del catèter, extravasació de solucions medicamentoses, tromboflebitis, rotació del 

portal. 

 Quan es retiren? 

Ho indica l’oncòleg o metge responsable, amb anestèsia local.  

c) RADIOTERÀPIA 

En la radioteràpia, la radiació d’alta intensitat dels raigs X, gamma o altres fonts, s’utilitza per 

matar les cèl·lules canceroses i reduir la mida dels tumors. L’excés de radiació pot ser nociu, 

però en quantitats exactes, la radiació té molts usos.  

Hi ha certs tipus de càncer infantil que es tracten amb radioteràpia, com per exemple els 

tumors cerebrals, el tumor de Wilms i els càncers en el cap i el coll. 

A més de destruir les cèl·lules canceroses, la radioteràpia pot danyar les cèl·lules sanes, però 

aquestes, tenen més probabilitats de recuperar-se dels efectes de la radiació. És per això que 

es controla que les dosis de la radiació, administrades, siguin les adequades per protegir el 

teixit sa. 

Donat que cada cas és diferent, el tractament contra el càncer de cada nen també és únic. 

Alguns nens només reben radioteràpia, mentre que d’altres necessiten radiació i 

quimioteràpia. Per altra banda, alguns nens necessiten radioteràpia i cirurgia, per extirpar 

tumors o àrees canceroses. A vegades les persones han de restar ingressades a l’hospital per 

rebre la radioteràpia, però en la majoria dels casos el pacient va a l’hospital per rebre el 

tractament i després torna a la seva casa. 

- COM S’ADMINISTRA LA RADIOTERÀPIA 

La radioteràpia es pot administrar de dues maneres. És possible dirigir la radiació directament 

cap a la part externa del cos del pacient. En aquest cas la radiació s’anomena “radiació 

externa”.  O bé, es pot administrar una teràpia de radiació en la que es col·loca la radiació en 

l’interior del cos. En aquest cas rep el nom de “radioteràpia interna” (es col·loca material 

radioactiu directament en el tumor). Algunes persones reben els dos tipus de radioteràpia, 

però la radiació interna no es fa servir amb gaire freqüència per tractar nens amb càncer.  
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- QUÈ PASSA DURANT LA RADIOTERÀPIA? 

Com que la radioteràpia s’ha de fer amb molta exactitud, primer el pacient ha de fer un 

simulacre. Durant aquest procés la persona  s’estira sobre una llitera rígida, especial per a la 

radiació de raigs X, mentre un radioterapeuta fa servir un equip especial anomenat 

“simulador”, per definir l’àrea a tractar. Quan el terapeuta sap exactament en quin lloc del cos 

s’ha d’aplicar el tractament de radiació, Ho marca amb tinta. Aquest “tatuatge” no s’ha de 

netejar ja que aquestes marques ajuden a identificar el lloc on s’aplicarà la radiació en cada 

tractament.  

En cada cita, es col·loca una màquina gran per emetre la quantitat exacte de radiació que es 

necessita per destruir les cèl·lules. En general, una persona rep la dosi diària de radiació en uns 

pocs minuts. Durant el tractament, la persona s’ha de quedar ben quieta. 

Els que reben radioteràpia externa solen anar a l’hospital els dies de setmana durant varies 

setmanes. Les dosis de radiació són petites, però són suficientment potents com per matar les 

cèl·lules canceroses. ÉS possible que la radiació també afecti a les cèl·lules normals. Els 

descansos sense radioteràpia durant els caps de setmana permeten que les cèl·lules normals 

es recuperin i que creixin cèl·lules noves sanes. 

d) TRACTAMENTS COMBINATS: 

- TERÀPIA ADIUVANT 

Es va veure que el tractament dels tumors era més efectiu quan es feien servir  en tumors de 

poc volum. A partir d’això es va reduir la mida del tumor amb cirurgia i llavors la quimioteràpia 

va ser capaç de netejar i mantenir en un baix percentatge les cèl·lules malignes. Aquest 

mètode va ser anomenat “teràpia adyuvante”.  

- LA SEDACIÓ ANALGÈSICA EN ONCOLOGIA PEDIÀTRICA 

La sedació/analgèsia consisteix en l’administració de medicaments per via intravenosa que 

actuen tranquil·litzant al nen (sedant) i disminuint o eliminant el dolor (analgèsics). 

L’objectiu de la sedació/analgèsia del nen és mitigar el dolor del nen i poder així, facilitar el 

diagnòstic de la malaltia. Quan es fa, no separa el nen dels seus pares. 
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2.8. NOVES MILLORES EN EL TRACTAMENT 

2.8.1. NOUS TRACTAMENTS AMB CÈL·LULES MARE 

Hi ha una hipòtesis polèmica en la oncologia moderna, que és que els tumors es formen de la 

mateixa manera que els òrgans: a partir d’una petita població de cèl·lules mare que, a més, 

serien responsables de que el càncer es reprodueixi després d’haver-lo tractat. 

Tres treballs, dos en la revista Nature i una en la revista Science han afegit bastant aquesta 

idea al demostrar l’existència d’aquestes cèl·lules mare en animals de tres dels càncers 

humans més refractaris al tractament (els del cervell, pell i intestins). El resultats ressalten la 

importància de dirigir fàrmacs específics contra aquestes cèl·lules. 

Els oncòlegs saben des de fa temps, que en molts casos, no n’hi ha prou en destruir tot el que 

es pugui d’un tumor, perquè les poques cèl·lules que sobreviuen són capaces de reconstruir el 

càncer i causar una recaiguda. Aquestes i altres evidències, han estès la teoria de que la part 

resistent del tumor original, per petita que sigui, conté cèl·lules mare. Confirmar aquesta idea 

o prescindir d’aquesta idea és una prioritat de la investigació oncològica.  

Si es confirmés aquesta nova hipòtesis, suposaria un canvi en la biologia del càncer. Els tumors 

s’han vist tradicionalment com cèl·lules embogides que s’escapen dels controls habituals i 

proliferen d’una manera caòtica. La nova teoria és que un tumor es forma a partir d’unes 

poques cèl·lules mare per un programa de creixement ordenat, semblant al dels òrgans i teixits 

normals del cos.  

 

2.8.2. LA PERSONIFICACIÓ DEL TRACTAMENT ONCOLÒGIC 

Actualment, el càncer segueix sent una de les paraules que, pronunciades per un metge, més 

espanten. No obstant, els avenços tecnològics han permès la detecció dels tumors en fases 

cada vegada més precoces.  

El cap del servei d’oncologia mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona, Pere Gascón explica, en 

un article d’oncologia, en la secció de Salut i Medecina del diari el Periodico en català del 28 de 

juliol del 2012, que som testimonis d’una investigació de càncer tan espectacular que, durant 

la pròxima dècada, ens sorprendrem del que estem veient. El món del genoma ja ha entrat en 

la investigació del càncer. Això influirà en gran mesura en el diagnòstic pronòstic i tractament 

oncològic. Gràcies a les bateries genètiques, se sabrà des d’etapes molt inicials el tipus de 
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tractament que necessitarà el pacient. A més les companyies farmacèutiques i el món 

acadèmic estan treballant amb els medicaments diana. És a dir, a través de la informació que 

els proporciona la cèl·lula aberrant, es creen fàrmacs específics i dirigits a una estructura 

anòmala. Això permetrà que d’aquí a uns anys la quimioteràpia deixi de ser necessària per a la 

curació de molts pacients. 

El Comitè de Tumors és una de les unitats que treballen per aconseguir el millor tractament 

contra un càncer i aconseguir la màxima efectivitat. De manera multidisciplinària, i una vegada 

diagnosticat el tumor, es decideix en cada cas el tractament més adequant per a cada pacient. 

Un dels aspectes més importants és saber en quina fase de desenvolupament es troba el 

càncer, ja que, en funció d’aquesta dada tant el pronòstic com el tractament seran diferents. 

En la medecina personalitzada, l’ús de marcadors d’imatge juntament amb altres 

biomarcadors, està contribuint a un diagnòstic més precoç i al desenvolupament de nous 

tractaments. 

 

2.8.3. EL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) 

En les seves instal·lacions, obertes les 24 hores hi treballen més de 350 investigadors de 38 

nacionalitats diferents. L’anglès és l’idioma vehicular. 

El CRG va ser creat el 2000 i inaugurat oficialment a l’any 2002. És una referència mundial en el 

camp de la genòmica. Aquesta institució es troba en el Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona i n’ocupa dues plantes i mitja. 

Els diferents programes científics que conviuen al CRG tenen com a última finalitat entendre la 

complexitat de la vida. 

Més enllà dels gens i l’ADN, es vol esbrinar els misteris del genoma, com funciona i com les 

seves alteracions provoquen malalties. Aquest és un pas ineludible per arribar a construir la 

medicina del futur, una medicina personalitzada a mida de les necessitats de cada pacient que 

pugui donar solucions a malalties greus com el càncer. El repte dels científics que treballen en 

el CRG és afrontar les oportunitats que aportarà el coneixement del genoma per millorar la 

qualitat de vida. La genòmica té un paper decisiu n només en la recerca, sinó també en la 

medicina del futur afirma el director de CRG, Luis Serrano, en la revista Presència del 20 

d’octubre de 2012. 
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2.8.4. LA NANOTECNOLOGIA 

La nanotecnologia és la creació de materials, 

dispositius i sistemes útils mitjançant la 

manipulació de la matèria a una escala 

minúscula. Un nanòmetre és una milionèsima 

part d’un metre. La  nanotecnologia s’aplica a 

quasi tot camp imaginable, inclús a 

l’electrònica, magnètica, òptica, tecnologia 

informàtica, creació de materials i a  la 

biomedicina. Degut a la seva petita mida, els 

dispositius a escala nano poden interactuar 

fàcilment amb biomolècules localitzades tant 

en la superfície com en l’interior de les 

cèl·lules. Al obtenir accés a tantes àrees del 

cos tenen la possibilitat de detectar malalties i 

d’administrar tractament en formes que eren 

inimaginables en el passat. 

 

 

 

 

 

LA MEDECINA DEL FUTUR: LA 

NANOTECNOLOGIA 

Sònia Contera (física) i Sònia Trigueros 

(biòloga), són dues científiques espanyoles que 

treballen en la investigació a la Universitat 

d’Oxford, en aplicacions de nanotecnologia 

contra el càncer.  

Treballen en un projecte que podria disminuir 

els afectes secundaris en el tractament del 

càncer amb quimioteràpia. S’està dissenyant 

un sistema que transporta la droga 

directament a la cèl·lula del càncer.  

L’objectiu final seria que la droga de la 

quimioteràpia no estaria per tot el cos i se’n 

podria utilitzar menys. Això podria evitar els 

efectes secundaris i en el futur es podria 

utilitzar com a una vacuna per prevenir el 

càncer. 

Diari El País, 25 del 12 de l’any 2012. 

 

 

Comparacions amb mesures en nanòmetres. 
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- LA  NANOTECNOLOGIA I EL CÀNCER 

La nanotecnologia té el potencial de facilitar investigació del càncer i millorar els estudis 

moleculars  amb imatges, la detecció precoç la prevenció i el tractament del càncer. Alguns 

investigadors han dissenyat nanopartícules que poden administrar simultàniament fàrmacs en 

determinades cèl·lules de tumors, on són alliberats lentament. Mitjançant l’ús de partícules a 

escala nano, investigadors han millorat l’administració de fàrmacs a cèl·lules cultivades en 

laboratoris, augmentant així l’activitat biològica dels fàrmacs. 

 

 

 

 

 

 

 

Formes de detecció i diagnòstic del càncer. 
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2.9. EFECTES SECUNDÀRIS DEL TRACTAMENT ANTINEOPLÀSIC 

Els efectes secundaris són problemes causats pel tractament contra el càncer. 

2.9.1. EFECTES SECUNDÀRIS DE LA QUIMIOTERÀPIA 

Afecten principalment a aquelles cèl·lules normals que es troben en ràpida renovació: fol·licles 

pilosos (caiguda del cabell), epiteli gastrointestinal (nàusees...), medul·la òssia 

(immunosupressió, amb susceptibilitat a les infeccions), etc. 

Alguns altres efectes secundaris que produeix la quimioteràpia són: cansament, vòmits, menys 

cèl·lules en la sang, lesions en la boca, dolor... 

El temps que duren els efectes secundaris depèn de la salut del nen i del tipus de 

quimioteràpia que rebi. La majoria dels efectes secundaris desapareixen quan acaba la 

quimioteràpia. Però a vegades poden passar mesos i fins i tot anys, abans que desapareixen. A 

més, a vegades la quimioteràpia causa efectes secundaris permanents, que no desapareixen i 

poden danyar el cor, els pulmons, els nervis, els ronyons i els òrgans reproductors. 

2.9.2. EFECTES SECUNDARIS DE LA RADIOTERÀPIA 

La radioteràpia no fa mal i és impossible veure, olorar o sentir la radiació. Les altes quantitats 

de radiació que es fan servir per destruir les cèl·lules canceroses poden danyar les cèl·lules 

sanes durant el tractament. Els efectes secundaris són diferents en cada persona: algunes 

persones en pateixen molts i d’altres quasi cap. Els efectes secundaris poden ser més forts, si 

reben quimioteràpia abans, durant o després de la radioteràpia.  

Els efectes secundaris de la radioteràpia són: canvis en la pell (la pell queda seca, pica, es pela i 

hi surten ampolles) i cansament. Altres efectes secundaris depenen de la part del cos que està 

rebent el tractament. També es pot produir diarrea, caiguda del cabell, nàusees i vòmits, 

canvis en la boca i inflamació. Tot i que els metges tracten d’evitar lesions al sistema nerviós, 

quan han d’irradiar durant un tractament anticancerós, en certs casos és inevitable.  

Els símptomes de lesió per la radioteràpia poden aparèixer de forma sobtada o lentament, 

mantenir-se estacionaris o empitjorar, i poden ser transitoris o permanents. En alguns casos 

els símptomes apareixen mesos o anys després del tractament. En el cas de la irradiació del 

cervell, es pot produir una encefalopatia aguda, amb mal de cap, nàusees i vòmits, 

somnolència, confusió i altres símptomes neurològics.  
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A vegades els símptomes d’una lesió cerebral apareixen mesos o anys després de la 

radioteràpia, i  es coneix com a lesió per irradiació de tipus retardada. Els símptomes poden 

consistir en demència progressiva, pèrdua de memòria, dificultat per pensar, percepcions 

errònies, canvis de personalitat i caminar inestable. Altres efectes secundaris de la radioteràpia 

en funció de la zona tractada poden ser: infertilitat, canvis en les articulacions, limfedema o 

càncer secundari.  

 

2.9.3. EVALUACIÓ DE LA PUBERTAT I LA FUNCIÓ GONADAL EN PACIENTS PEDIÀTRICS AMB     

ANTECEDENTS DE CÀNCER INFANTIL 

La major supervivència del càncer infantil condiciona una major preocupació pels afectes 

tardans del càncer i el seu tractament. Hi pot haver seqüeles en la pubertat i en la funció 

gonadal en els supervivents del càncer infantil, després de dos anys sense tractament i amb 

una edat d’entre 7 i 18 anys. 

Un equip de metges d’oncologia infantil (I. Martín, O. Cruz, A. Parareda, J. Mora, J de Torres, C. 

Valls i C. Pavia) van fer uns estudis i van comparar nens amb antecedents de càncer infantil 

amb un grup de control de nens sans. Es va mirar la corba de creixement, el desenvolupament 

puberal, el volum testicular i el cicle menstrual a partir de mètodes clínics. Sobre mètodes 

analítics, es van fer determinacions d’hormones femenines, masculines i ecografies pèlviques 

en nenes. 

Es va arribar a la conclusió que a l’edat prepubertat, a l’iniciar els tractaments oncològics no 

protegeix de danyar les gònades. Tots els nens tractats d’un càncer han de ser vigilats durant la 

pubertat, ja que, des de la prepubertat i etapes prematures de desenvolupament poden 

aparèixer troballes clíniques i analítiques d’insuficiència global. No hi ha un marcador clínic, 

hormonal o ecogràfic que sigui suficient per determinar si existeix insuficiència gonadal, el que 

obliga a que el seguiment d’aquests nens segueixi fins a l’edat adulta.  

 

2.9.4. CRIOPRESERVACIÓ DE TEIXIT OVÀRIC EN NENES I ADOLESCENTS AMB CÀNCER 

Existeixen opcions per preservar la fertilitat de les nenes i adolescents a les quals se’ls hi ha 

diagnosticat un càncer, gràcies a les noves tecnologies. El metge pot extreure i congelar 

algunes cèl·lules, teixits o òvuls abans del tractament contra el càncer. Aquest procés 

s’anomena criopreservació o congelació. Les opcions que tingui depenen del tipus de càncer. 
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El tipus de càncer més comú en nenes i dones 

joves són: els limfomes de Hodgkin o 

limfomes no Hodgkin, la leucèmia, el càncer 

de tiroides, el càncer de mama, els 

melanomes o càncer ginecològic (de coll 

d’úter o d’ovari). La majoria d’aquests tipus 

de càncers es poden tractar amb 

quimioteràpia, radioteràpia o la combinació 

de les dues. Hi ha varis factors que 

determinen la infertilitat després del 

tractament:  

 L’edat. 

 La dosis. 

 La zona exposada a la radiació. 

 El tipus de fàrmac que s’utilitza en la quimioteràpia. 

La quimioteràpia és efectiva per tractar diferents tipus de càncer, però molts dels fàrmacs que 

s’utilitzen tenen un alt risc de provocar infertilitat. Generalment, la infertilitat a causa 

d’aquests fàrmacs és degut a la disminució o interrupció de l’ovulació en la dona. 

 

2.9.5. COM AFECTA EL TRACTAMENT CONTRA EL CÀNCER EN LA SALUT BUCODENTAL 

El tractament intensiu del càncer pot produir efectes tòxics i inevitables en les cèl3lules 

normals, aquests afectes poden incidir en la mucosa bucal a causa de la seva alta taxa de 

renovació cel·lular.  

La cavitat oral és molt susceptible als afectes tòxics directes i indirectes de la quimioteràpia 

oncològica i de la radiació ionitzant. Aquesta última és molt afectiva per destruir ràpidament 

les cèl·lules en procés de divisió, però fa mal als teixits de la cavitat oral, les glàndules salivals i 

els vasos sanguinis.  

Els pacients sotmesos a cicles terapèutics de quimioteràpia desenvolupen alteracions greus en 

la mucosa, inclús poden arribar a tenir septicèmies.  

Imatge d’una nena en tractament. 
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En el tractament contra la leucèmia es poden produir problemes bucals com són hemorràgies, 

engrandiment gingival, 

ulceracions de la mucosa i 

sagnats espontanis en les 

genives, placa bacteriana.  

El 60% dels nens i 

adolescents amb càncer, 

tenen gingivitis i el 18% 

mucositis oral. El 43% de 

nens entre 1 i 14 anys d’edat 

diagnosticats amb càncer 

tenen càries.  

Els pares d’aquests nens donen una major importància a la presència del càncer, al seu grau de 

malignitat i a l’estar sota l’estrès, podrien deixar en un pla secundari la salut bucal del nen, 

desconeixent que les complicacions bucals poden causar malestar al nen i  interferir en la seva 

nutrició i poden modificar la teràpia oncològica. Això fa que sigui molt necessari el treball 

multidisciplinari de l’equip de salut que tenen els nens amb càncer (oncòlegs, odontòlegs, 

psicòlegs, infermeres, treballadors socials i sociòlegs). 

 

2.10. CURES PAL·LIATIVES EN EL CÀNCER INFANTIL 

Les cures pal·liatives van començar a Londres al voltant del 1970. No atenen a la malaltia, sinó 

a les necessitats específiques de la persona. Serveixen per millorar la qualitat de vida dels 

pacients amb malalties greus o potencialment mortals. Serveixen per preservar la intimitat del 

malalt, intentar que no tingui símptomes i no senti dolor, també s’intenta que estigui a casa 

seva ben atès en el cas de que sigui possible, que estigui rodejat de la seva família... 

Actualment el 70% dels pacients oncològics de Catalunya reben atenció pal·liativa. Un 

percentatge que pot resultar alarmant, i és que sovint quest concepte s’associa erròniament a 

malalts terminals. Des de fa anys aquest concepte es va transformar i el director del centre 

col·laborador OMS per a programes públics de cures pal·liatives, Xavier Gómez Batiste, 

insisteix que aquest tipus de tractament no significa necessàriament que la persona malalta es 

trobi en estadis finals.  

Imatge d’higiene bucodental d’un infant. 
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“No depenen tant del pronòstic sinó de les necessitats de cada pacient i de la família, de si té 

dolors intensos, impactes emocionals o necessitats de caràcter espiritual i transcendental”, 

afegeix. D’aquesta manera l’atenció pal·liativa no és sinònim de mort pròxima, sinó de millora 

en la qualitat de vida.  

Per aconseguir aquesta millora, la unitat d’atenció pal·liativa es centra en identificar aquells 

pacients que la requereixen i, avaluant les seves necessitats i valors, se’ls proporciona tant 

suport emocional com tractaments específics per alleujar el dolor. 

Sempre tenint en compte, explica Gómez Batiste, que “hi ha uns 

requisits imprescindibles que han d’estar permanentment 

presents”. Aquestes necessitats essencials són les d’afecte i 

relacions, l’espiritualitat, la dignitat, l’autonomia i, sobretot, 

l’esperança. 

Tracten els afectes secundaris del tractament oncològic i els 

problemes psicològics, socials i espirituals del malalt. A Catalunya 

aquest tipus de cures es van començar a aplicar fa 20 anys. El 

doctor Xavier Gómez Batiste és el president de la Societat 

Espanyola de Cures pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia. 

Les cures pal·liatives i per extensió els equips de cures pal·liatives:  

 Proporcionen alleujament al dolor i a altres símptomes. 

 Defensen la vida però contemplen la mort com  un procés natural. 

 No intenten accelerar ni enrederir la mort. 

 Incorporen els aspectes psicològics i espirituals en la atenció al pacient.  

 Proporcionen un recolzament per ajudar als pacients a mantenir fins la mort, dins de 

les seves limitacions, el major nivell d’activitat.  

 Ofereixen la seva ajuda a la família durant el procés de la malaltia i després en el dol.  

 No només pretenen millorar la qualitat de vida, sinó que poden influir també de forma 

positiva en la malaltia.  

 Es poden aplicar al principi de la malaltia juntament amb altres tractaments com la 

quimioteràpia i la radioteràpia, dirigits a perllongar la supervivència, a entendre i a 

tractar de forma més adequada les complicacions que puguin afectar a el pacient.  

 Els progressos obtinguts en la detecció, diagnòstic, tractament i seguiment del càncer 

infantil es tradueix en un augment del tant per cent de curacions. 

Imatge del doctor Xavier 

Gómez Batiste. 
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 L’alleujament del dolor de càncer (AD) i de les cures pal·liatives (CP) són un dels 

programes prioritaris de la OMS en el món. 

 Una malaltia oncològica en etapa avançada o terminal fa referència a la presència 

d’una malaltia greu, progressiva i en la que no existeixen possibilitats de resposta a un 

tractament específic, associada a nombrosos problemes o símptomes intensos, 

múltiples i variants. 

 

 

 Les cures pal·liatives consisteixen en l’assistència total i activa al pacient i al seu 

entorn, per un equip multiprofessional, quan no hi ha possibilitat de curació i l’objectiu 

essencial del tractament ja no consisteix en perllongar la vida. 

Les bases de la teràpia pal·liativa són: 

- Atenció integral que englobi els aspectes físics, emocionals, socials i espirituals 

(atenció individualitzada i contínua). 

- El malalt i la família són la unitat a tractar. 

- Promocionar l’autonomia del pacient i la seva família. 

- Cuides intensives de confort. 

La qualitat de vida i confort dels malalts abans de la seva mort, poden millorar amb les 

atencions bàsiques de la medecina pal·liativa: 

CONTROL DE 
SÍMPTOMES 

RECOLZAMENT 
PSICOSOCIAL 

PACIENT                 FAMÍLIA 

EQUIP MULTIDISCIPLINARI 
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- Control de símptomes: reconèixer, avaluar i tractar els nombrosos símptomes que 

apareixen i que incideixen sobre el benestar del pacient i la família. 

- Recolzament emocional i comunicació amb el malalt, la família i l’equip terapèutic, 

establint una relació franca i honesta, durant la malaltia i el dol. 

- Canvis en l’organització que permetin el treball interdisciplinari i una adaptació 

flexible als objectius canviants del nen amb càncer. 

- Presència d’un equip interdisciplinari capacitat, amb assignació de funcions. 

- En el nen, el dolor pel càncer és molt complex. Molts factors com l’entorn físic, les 

actituds de la família, del cuidador i de l’equip interdisciplinari, poden augmentar o 

disminuir el dolor. 

- Encara que per a un nen entendre la mort varia en funció de les diverses etapes 

del seu desenvolupament, generalment saben quan s’estan morint. Les principals 

preocupacions dels nens, de totes les edats amb una malaltia terminal són la por a 

ser abandonats i la por al sofriment. Els professionals de la salut han de prioritzar 

l’atenció a aquests nens, cuidant la seva qualitat de vida i la permanència de les 

persones que estimen juntament amb ells. 

El 14 de març del 2007 va ser aprovada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salut, l’Estratègia Nacional en Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut. Té com a missió, 

millorar la qualitat d’atenció als pacients en situació avançada o terminal i als seus familiars, 

donant una resposta integral i coordinada del sistema sanitari a les seves necessitats i 

respectant la seva autonomia i valors.  

 

2.11. VIURE DESPRÉS DEL CÀNCER 

Avui dia a Espanya 1 de cada 2.000 és supervivent d’un càncer infantil. Per això, l’objectiu de 

l’oncologia pediàtrica ha de ser aconseguir que el nen que ha superat un càncer, arribi a ser un 

adult capaç de portar una vida normal, tant des del punt de vista físic com si psicològic i social 

un adult amb els seus mateixos drets i deures que els seus contemporanis que no han estat 

malalts. 

L’adolescent amb càncer, té una sèrie de problemes específics derivats del fet d’estar 

greument malalt en l’època de la vida en la qual l’ésser humà lluita més per la seva 

independència i autonomia. L’adolescent és, en aquesta situació, més depenent dels seus 

pares i la malaltia és un fre per les seves aspiracions vitals (intel·lectuals, esportives i socials). 
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Per això és recomanable que l’atenció de l’adolescent, es faci en unitats oncològiques 

pediàtriques que tenen la infraestructura necessària d’atenció psicosocials i incloguin 

escolarització.  

És motiu de preocupació en l’actualitat, els efectes secundaris derivats del tractament del 

càncer infantil, de manera que en el disseny de nous protocols de tractament, es tracta de 

modificar o reduir-lo en aquells nens amb bon pronòstic, mentre continua intensificant-se el 

mateix en aquells tumors que continuen sent incurables. Les seqüeles del tractament del 

càncer en nens són: mort precoç, tumors secundaris, seqüeles orgàniques (cardíaques, 

pulmonars, endocrinològiques i neurològiques), psicològiques i socials (dificultat per trobar 

feina o fer-se una assegurança de vida o de malaltia). Són seqüeles que poden derivar en una 

qualitat de vida inferior a la dels seus congèneres, que si no haguessis estat malalts.  

El càncer fa que els pacients i els familiars es tornin més forts. Viuen moments difícils, però al 

final saben apreciar millor que ningú, el valor de les coses i de cada individu.  

 

 

 

 

 

Fotografia d’un nen amb càncer i el llaç daurat, que representa el càncer infantil. 
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3. BLOC PRÀCTIC 

3.1. FUNDACIÓ INFANTIL RONALD MCDONALD 

La Fundació Infantil Ronald McDonald, forma part d’una organització internacional, la Ronald 

McDonald House Charities, questa engloba totes les cases d’acollida Ronald McDonald. Té com 

a missió en tot el món, crear i sostenir programes que millorin directament la salut i el 

benestar dels nens. Amb el lema que tots els nens es mereixen un lloc segur i protector per 

créixer juntament amb la seva família, a Espanya es proporciona una casa a aquelles famílies 

amb nens seriosament malalts que s’han de sotmetre a tractaments de llarga durada, allunyats 

de la seva residencia habitual. 

Fa 35 anys que ofereixen aquest servei. Depenen de la comunitat mèdica per proporcionar 

l’accés a la cura de la salut, dels seus donants, voluntaris, treballadors i amics. Es troben en 52 

països i hi ha més de 284 cases Ronald McDonald en el món. El 1947 es va obrir la primera 

Ronald McDonald House a Filadèlfia. A una família amb una nena de 3 anys li van diagnosticar 

leucèmia. Els pares dormien en els hospitals i feien tot el possible per evitar que la seva filla 

notés la tensió que aquestes 

circumstàncies provoquen. Aquests 

pares van veure que altres famílies 

patien la mateixa situació. Molts d’ells 

havien reconegut llargues distàncies 

per portar als seus fills a l’hospital i en 

molts casos no disposaven dels diners 

necessaris per cobrir les despeses dels 

desplaçaments, allotjament i dieta 

alimentària. La família inicial es va 

proposar buscar un medi per solucionar 

aquest problema. D’aquesta iniciativa 

va néixer la primera casa.  

El 1997 es va crear a Espanya la 

Fundació Infantil Ronald McDonald. El 

dia 11 d’abril del 2002 es va inaugurar 

la primera casa a Barcelona.  

 

Arbre amb l’anagrama de les empreses 

col·laboradores amb la casa Ronald McDonald. 
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A Espanya, aquesta fundació té el seu propi Patronat, que és l’òrgan de govern que decideix 

quines són les iniciatives que recolzarà i desenvoluparà amb un equip de gestió. McDonald és 

el seu principal donant i col·laborador. Les famílies són més fortes quan estan juntes, i això les 

ajuda en el procés de curació de l’infant.  

 

3.1.1. LA CASA RONALD MCDONALD DE BARCELONA 

La construcció d’aquest edifici es va basar en el problema de les malalties greus, de llarga 

durada. Aquestes malalties necessiten uns tractaments molt especialitzats i de llarga durada 

que només es realitzen en hospitals concrets que es troben a les grans ciutats. Per tant, això fa 

que aquestes famílies afectades es trobin obligats a deixar casa seva per, així, portar als infants 

malalts a els millors hospitals.  

 

 

La realitat en aquests casos és que les famílies per poder realitzar el trasllat a l’hospital, com a 

mínim un dels membres de la família es veu obligat a deixar la feina de forma temporal. Això 

implica un greu deteriorament de l’economia familiar, perquè a més a més s’hi afegeix el 

problema de les despeses de transport, menjar, les consultes amb el metge i els medicaments 

per l’infant, i impedeix disposar de suficients recursos com per poder pagar-se un allotjament 

apropiat a les circumstàncies que hi ha en aquell moment. 

És per aquest motiu que al juliol del 1997 es va crear a Espanya, la Fundació Infantil Ronald 

McDonald que tenia per objectius, la creació i el manteniment de les cases d’aquesta fundació 

d’Espanya i sobretot convertir-se en una “llar fora de la llar”. Aquests llocs es creen per establir 

uns espais vitals, amb un ambient agradable, on els nens i els pares puguin tenir l’oportunitat e 

Entrada de la casa d’acollida Ronald McDonald de Barcelona, per a famílies amb nens malalts. 
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sentir-se acollits i enfortits per un grup de nens i familiars 

en una situació molt semblant i sempre amb el suport del 

personal de la Casa. Tot això, permet crear una 

estructura a la casa que funciona com a grup d’ajuda 

mútua per a les famílies. 

Hi ha nens de totes les edats i cultures. 

 

La Fundació, a més, té un seguit d’objectius específics que són:  

 Fer més agradable la vida a la Casa Ronald McDonald per als nens i famílies residents. 

 Traslladar la malaltia a un segon pla i aprofitar les hores de temps lliure per realitzar 

activitats afavorint així, la seva recuperació. 

 Millorar les relacions que s'estableixen a la Casa amb els altres nens, famílies, 

voluntaris i personal tècnic.  

 Promoure actituds positives i valors com la tolerància i el respecte.  

 Establir un protocol adequat perquè el personal de la Casa pugui donar la benvinguda 

a les famílies, amb informació clara, completa i precisa. 

 Tenir una atenció personalitzada i mantenir un tracte agradable amb les famílies, des 

del moment del seu ingrés a la Casa i al llarg de tota la seva estada. 

 Realitzar un control i manteniment dels materials i instal·lacions.  

 Obtenir recursos materials (aliments, productes de neteja, articles d'higiene personal, 

etc.) que permetin reduir despeses a les famílies.  

 Realitzar activitats diverses (tant lúdiques com educatives) destinades als nens 

fonamentalment, però sense deixar de costat els pares.  

 Facilitar a les famílies el màxim accés a tots els recursos disponibles (administratius, 

sanitaris, escolars, de transport, etc.) 

 Fomentar la convivència entre les famílies de procedències molt diverses i, per tant, 

amb cultures molt diferents. 

 Fomentar el coneixement de les nostres tradicions i la nostra cultura i, al mateix 

temps, crear mecanismes que facilitin l’intercanviï d'informació cultural entre les 

famílies.  
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Segons les dades estadístiques, a la casa a l’any 2011 hi van haver 263 ingressos de famílies, 

però només 41 d’aquestes era la 

primera vegada que hi anaven. 

Des de la seva inauguració, hi 

han residit 490 famílies, però, hi 

ha hagut 2.143 estades perquè 

les famílies han repetit. La 

mitjana del nombre d’estades 

per família a la casa és superior a 

4. Tot i això, la durada és molt 

variada, és a dir, hi ha famílies 

que s’hi ha estat una o dues nits i 

altres que s’hi ha estat setmanes, 

o fins i tot mesos. 

     Nombre d’estades a la Casa Ronald McDonald l’any 2011 

La procedència de les famílies, a l’any 2011, va ser molt diversa i no es va quedar limitada a 

Espanya ja que hi van anar famílies d'Andorra, Bolívia, Marroc, Mèxic, Nigèria i Romania. 

 

Durant l’any 2011, les famílies ateses procedeixen fonamentalment de l’Hospital 

Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.  La presencia de les famílies a la Casa està motivada per 

l'existència d'una malaltia molt greu que, per desgràcia, no sempre té curació, al 2011 els van 

deixar 8 nens. 
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- ACTIVITATS 

La Casa Ronald McDonald de Barcelona, ofereix a totes les famílies residents un programa de: 

tallers, activitats, excursions i visites a llocs d'interès, durant la seva estada a la Casa, a fi 

d'ocupar el temps lliure de forma lúdica i divertida. La metodologia de treball utilitzat en el 

programa lúdic parteix de quatre eixos bàsics: el nen i la seva família, els voluntaris, la Casa i 

les activitats. És molt important la figura del voluntari, que té com a funció la dinamització i 

motivació en la participació de les activitats, i així establir llaços d'unió amb la resta de les 

famílies.  

 

 

 

 

Diverses són les dificultats amb què es troben:  

- No hi ha un grup homogeni quant a edats dels nens i el temps d'estada és variable 

en funció del tractament mèdic.  

- Al matí la majoria dels nens acudeixen a l'hospital per rebre el tractament i hi ha 

alguns que han de romandre ingressats durant un llarg període com és el cas dels 

trasplantaments de medul·la òssia.  

- De vegades el seu estat de salut els impossibilita acudir a llocs on hi hagi molta    

gent o simplement sortir de la seva habitació. 

 

Tenint en compte tots aquests factors, que dificulten la planificació i organització, la millor 

opció és oferir un ampli conjunt d'activitats i tallers per realitzar a la Casa, així com una sèrie 

d'elements lúdics permanents (tal com ordinadors, tenis de taula, play station, joguines... ) així 

Samarretes de futbol firmades per professionals 

i exposades a la casa Ronald McDonald de 

Barcelona. 

Entrada a una habitació de la 

casa Ronald McDonald. 
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com un ventall de possibles sortides que permeti elegir una d'elles en funció de les 

circumstàncies. Les activitats s'adapten als nens, i no els nens a les activitats. 

       

 

 

 

 

TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES  

En aquest taller d'arts plàstiques es juga amb la creativitat del nen oferint-li diversos materials 

i activitats concretes com: 

- Dibuix i pintura  

- Modelatge amb fang, plastilina o pasta  

- Papiroflèxia: paper  

- Cartó i material reciclable 

- Estampació de seda  

- Màscares i antifaços  

Les mares tenen el seu propi espai en “El taller de les mares”, on es duen a terme activitats de 

costura, punt, ganxet, pintura sobre seda, esmalts, granadura...  

En l'exposició permanent “ El racó de l'artista”, es poden veure els dibuixos i pintures realitzats 

pels nens de la Casa amb diferents tècniques: pintura de dit, aquarel·les, colors, retoladors...  

“El panell de les estacions”, serveix de decoració i, al mateix temps, indica l'estació en què es 

troben: primavera, estiu, tardor o hivern. 

 

TALLER DE CUINA  

Durant l’any 2011 van treballar receptes variades amb productes sense gluten, especials per 

als nens trasplantats. El panell dels aliments i la importància d'una bona alimentació és altra de 

Habitació de jocs pels infants malalts. A la dreta hi ha una pintura realitzada pels voluntaris. 
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les activitats que duen a terme els dimarts, ensenyant als nens la importància de l'educació 

alimentària.  

 

TALLER D'ARTS ESCÈNIQUES  

Al Taller d'arts escèniques, jugant amb la creativitat del nen li mostren diferents tècniques 

d'animació com: maquillatge artístic, música amb instruments, cançons, karaoke i 

musicoteràpia acompanyada de gimnàstica dolça i relaxació.  

 

PUZLES  

Gràcies a la col·laboració d'amics de la Casa, hi ha una gran quantitat de puzles de totes les 

mesures amb què els nens i els pares passen moments molt agradables. Un vegada muntats i 

emmarcats serveixen de decoració de les distintes estances comunes. La joia de la corona és 

un puzle de 9.500 peces. 

 

ANIMACIÓ A LA LECTURA  

A la Casa Ronald McDonald de Barcelona hi ha un lloc especial al conte com a via d'estimulació 

de la imaginació, ja que, per la seva varietat temàtica, els contes ens acosten fins a diferents 

personatges, coneixent la bondat d'uns, les dificultats en les vides de certes persones, els 

problemes i lluites entre homes i animals…, i així tots ells ajuden a comprendre les forces de la 

natura i tot allò que és difícil explicar a un nen de poca edat.  

 

DE DILLUNS A DIVENDRES: AULA D’ESTUDI  

Hi ha mestres domiciliaris enviats directament pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat.  

 

SORTIDES I EXCURSIONS  

Tot i que qualsevol dia de la setmana es pot aprofitar per fer sortides, els dissabtes (ja que els 

nens no tenen tractament) són un bon dia per donar a conèixer a les famílies aquelles 

activitats lúdiques que s'organitzen a Barcelona i participar en elles, visitant museus, teatres, 

cinemes, parcs...  

A les famílies se’ls hi facilita el “carnet de família resident” que els permet treure profit 

d'entrades i descomptes per visitar, a nivell individual, llocs d'interès. Compten, per a això, 

amb la col·laboració de diverses entitats. Disposen d'una furgoneta de 9 places, que facilita els 
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desplaçaments als nens residents a la Casa, que en trobar-se baixos de defenses no poden 

utilitzar els transports públics.  

 

VISITES D'AMICS A LA CASA RONALD McDONALD  

És motiu d'alegria per als nens i els seus pares rebre a la Casa a personatges del món de la 

televisió, ràdio, esport i professionals diversos... Durant l’any 2011 van comptar amb la 

presència de:  

Melcior, Gaspar i Baltasar, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, van visitar els nens i van 

repartir gran quantitat de joguines, gràcies a la Fundació Somni dels Nens i amb la 

col·laboració de McDonald's i de particulars.  

Ronald McDonald, el personatge màgic que els visita una vegada al mes, per fer-los gaudir 

amb els seus jocs, trucs i cançons.  

Andrés Iniesta, un gran jugador amb un cor molt gran. Va compartir amb les famílies varies 

tardes molt agradables, repartint samarretes i pilotes.  

Gonzalo i Màgic Kim van demostrar la seva experiència amb trucs molt variats. 

Susana, cantant asturiana que va oferir una bona part del seu repertori de cançons infantils.  

Dani Martín, el conegut cantant va estar xerrant amb les famílies i repartint samarretes.  

Assumpció Laïlla, Irma Rognoni i Raimond Blasi, del grup de CiU van voler conèixer de primera 

mà la feina que es fa a la casa.  

“Estudiantina de la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional de Méjico”, que va 

oferir un repertori de cançons del seu folklore.  

Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona, va dedicar una bona estona per conèixer de primera mà 

la tasca que fa la casa. 

Per dur a terme totes les activitats que s'exerceixen a la casa, disposen d'una gran varietat de 

material lúdic i educatiu obtingut en part a través de compra directa per la pròpia casa i, la 

gran majoria, fruit de les donacions d'empreses i entitats que han col·laborat.  
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Entitats col·laboradores de la casa d’acollida. 

 

 

Cal destacar el conjunt d'ordinadors connectats a internet, molt utilitzats pels nens i els pares 

ja que els permet comunicar-se amb la família i amics a través del xat, enviar fotos via correu 

electrònic i jugar. L'existència de càmeres per a videoconferència, completa l'estructura 

material que permet una millor comunicació amb la resta de la família.  

També es té en compte l'aspecte esportiu i la importància de l'exercici físic, tant per als nens 

com per als pares. La casa disposa d'una bicicleta estàtica, una cistella de basquetbol, tenis de 

taula i un sac de boxa.  

Una màquina de cosir elèctrica permet, sobretot a les mares, fer feines personals i també és 

una bona ajuda per a la confecció de vestits per a les nines i disfresses de carnestoltes.  

Màquines de videojocs, vídeo i DVD, amb pel·lícules per a totes les edats, que serveixen de 

distracció i proporcionen moments de relaxació i de desconnexió de la dura realitat que viuen 

les famílies. 

Una cuina infantil, supermercat, casa de nines, jocs de sobretaula, puzles, pilotes, un scalextric, 

teatre de guinyol, contes, llibres, material per a manualitats, cotxets, … tot perquè els nens 

gaudeixin durant la seva estada a la Casa i puguin superar millor la difícil situació en què es 

troben. 
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3.1.2. ENTREVISTA A SARA MENDOZA 

La Sara és una noia que exerceix de coordinadora de la Casa Ronald McDonald de Barcelona. 

- Per què es va crear la casa Ronald McDonald? 

Pels infants fer una hora de camí sol ser molt pesat com per estar venint i tornant. Per 

exemple si es té febre, la urgència requereix una atenció immediata, perquè la vida 

està en perill. Aleshores, és més adequat que hi hagi rapidesa a l’hora d’atendre i és 

per això que es va crear la casa Ronald McDonald.  

 

- Qui ho va crear? 

La cadena de restaurants McDonald va crear aquestes cases pels nens, ja que són, els 

principals consumidors d’aquests locals i així és una forma de tornar als infants aquest 

favor i alhora ajudar-los.  

 

- Qui pot viure a la casa? Quantes persones per família hi poden haver? 

A aquest tipus de casa d’acollida, hi pot anar la família al complet, se’ls hi proporciona 

una habitació per família i hi poden haver tants membres de la família com vulguin si 

es necessita. 

 

- Els germans dels nens malalts a vegades es queden amb els avis però en cas contrari 

aquí poden continuar els estudis? 

Els germans o germanes dels malalts, si ho necessiten, la casa els hi proporciona una 

escola per la seva estada que col·labora amb la fundació. 

 

- Quantes famílies hi ha actualment? Sempre està plena la casa? 

Hi ha unes 15 famílies i sovint estan plenes les habitacions. 

 

- Quant de temps es poden quedar a la casa d’acollida les famílies? 

Les famílies poden venir d’una a dues nits per la revisió, entre una o dues setmanes 

per alguna operació del nen o bé s’hi poden quedar un any aproximadament. 

 

- Com hi arriben les famílies fins aquí? 

Vénen a la casa per l’assistenta social de l’hospital, quan hi ha una detecció d’aquesta 

necessitat a l’hospital, es deriva a aquest espai. 
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- Als nens els hi costa acostumar-s’hi? 

Es mira per una bona convivència de tots. 

 

- Com funciona la neteja de la casa? 

Hi ha una persona que es dedica a fer la neteja de les cases comunitàries menys la 

cuina que un cop feta servir cada persona la de deixar neta per a la següent. La família 

es neteja la seva habitació perquè és com casa seva, un lloc privat on ningú més entra. 

  

 

 

- Hi ha voluntariat per ajudar a la casa i a les famílies? 

Hi ha 30 voluntaris actualment repartits en tota la setmana que realitzen activitats de 

diferent tipus. Normalment, es té molt en compte el que vol el nen i el que pot fer 

segons les seves possibilitats. 

 

- Fins a quina edat poden viure aquí els nens malalts de càncer? 

Tot i passar-se de la majoria d’edat hi ha adolescents que s’estan aquí fins que se’ls hi 

acaba el tractament, no es poden pas fer fora. Havíem tingut nens de 22 anys perquè 

van començar abans dels 18. 

 

- Què han de pagar les famílies dintre la casa? 

No han de pagar res, tan sols el que mengen que cadascú  s’ho ha de comprar. Se’ls hi 

donen els productes de neteja, d’higiene personal, els llençols, les tovalloles, etc., amb 

l’ajuda d’empreses o particulars. 

Rentadores i neveres que s’utilitzen en la casa i cada una serveix per dues famílies. 
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Cuina i menjador de la casa Ronald McDonald de Barcelona. 

 

 

- Quantes cases d’acollida hi ha? 

Hi ha unes 360 cases de Ronald McDonald, però a més també es fan unitats mòbils, la 

revisió del dentista, sales hospitalàries per les famílies...  

 

- I a Espanya? 

La primera casa d’Espanya és la de Barcelona, n’hi ha una altra a Màlaga, n’hi ha una 

en construcció a València i després vindrà Madrid. 

 

- Quins tipus de malalties tenen els nens que vénen a la casa? 

Vénen nens amb qualsevol malaltia com l’oncològica que és la majoritària, però també 

vénen nens que se’ls hi ha de fer per exemple un transplantament de cor. Vénen de la 

Vall d’Hebron, de Sant Pau... 

 

- Quines facilitats té la casa pels infants? 

Hi ha tota la casa adequada pels infants que hagin d’anar amb cadira de rodes i per 

pujar i baixar dels dos pisos, hi ha un ascensor.  

  

Ascensor per anar a les habitacions, cada una té 

el dibuix d’un un animal. 
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- Quines activitats es fan pels nens i nenes? 

A la casa els nens fan moltes activitats, per exemple el ball o jugar amb l’ordinador 

però tenint amb compte el que poden fer. Per exemple no poden tenir un hort, perquè 

al remenar la terra podrien agafar fongs. 

 

- Hi ha alguna dieta especial a seguir per aquests infants? 

Els nens  d’oncologia poden menjar de tot normalment, menys quan s’ha de fer un 

transplantament que se’ls hi fa una dieta especial: no poden menjar coses crues, 

lactosa, gluten i els pares i mares ja ho tenen en compte.  

 

- Hi ha mesures per entrar a la casa? 

Els infants són molt vulnerables i per tant no pot entrar ningú que estigui infectat de 

res, s’ha de tenir molta cura amb la higiene. Per exemple un constipat que per 

nosaltres no és gens greu, per a ells pot suposar l’hospitalització. 

 

- Hi ha algun horari establert? 

Les famílies poden entrar i sortir quan vulguin, no hi ha cap horari. 

 

- La casa és molt bonica, qui l’ha decorat? 

Els voluntaris i residents han decorat la casa amb pintures i dibuixos molt apropiats. 

Cada habitació té un animal i cadascú personalitza l’habitació com vol. 

 

 

Paret pintada per un voluntari de la casa, pels nens aquest dibuix és molt especial. 
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3.2. VISITA A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA 

3.2.1. EL CENTRE 

L’Hospital Sant Joan de Déu és un centre de titularitat privada, i concertat pel Servei Català de 

la Salut. Està situat al passeig de Sant Joan de Déu d’Esplugues del Llobregat, municipi a tocar 

de Barcelona. 

Va ser fundat per l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, l’any 1867. Aquesta ordre és una de 

les organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre més grans del món que 

dóna atenció als col·lectius més vulnerables a través d’hospitals, centres de salut, serveis 

socials, centres assistencials i comunitats de religiosos. Els seus valors són: hospitalitat, 

qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat. 

Compta amb més de 130 anys 

d’experiència. És un hospital d’alta 

especialització i tecnologia, en el que la 

dona, el nen i l’adolescent són el seu 

centre d’interès. Té com a missió donar 

una atenció integral als seus pacients tot 

compaginant la vessant més humana de 

l’assistència amb el desenvolupament dels 

nous avenços científics.  

El centre forma part d’un grup que està present en 50 països dels 5 continents, els quals en 

total conten amb 44.000 professionals, 1.231 germans i més de 300.000 benefactors donants.  

Actualment l’Hospital Sant Joan de Déu registra més de 25.000 altes cada any, rep més de 

200.000 per consultes externes i atén a 115.000 urgències. Neixen més de 4.000 nens cada any 

i es fan 14.000 intervencions quirúrgiques. Al centre hi treballen 1.226 empleats i disposa de  

339 llits i 12 quiròfans. La seva facturació anual supera els 85 milions d’euros i les inversions, 

als 4 milions.  

Les principals fites de l’hospital han estat:  

- La seva fundació el 1867. 

- El pas a centre concertat amb l’administració el 1973. 

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
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- La integració a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública el 1983. 

- Inici de la cooperació amb l’Hospital Clínic per esdevenir un hospital universitari 1993. 

- L’any 2005 es va posar en marxa el programa estratègic 2005-2008, Paidhos. Aquest pla és un 

plec de 40 iniciatives amb l’objectiu d’esdevenir una organització oberta a la comunitat amb 

capacitat d’investigació i docència, sense deixar enrere els valors que els caracteritzen 

d’hospitalitat i solidaritat. L’acrònim Paidhos, sorgeix del grec paidós (del nen): Pròxims, 

Accessibles, Investigadors, Docents, Hospitalaris, Oberts i Solidaris. 

- L’hospital Sant Joan de Déu, és capdavanter i de referencia per a l’assistència pediàtrica i 

obstetricoginecològica, universitari i d’alta tecnologia i d’especialització.  

Compaginen la ciència, els avenços tècnics i la humanització, des del respecte a la dignitat de la 

persona. Assumeixen els principis de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i tenen la 

voluntat d’aprofundir en el necessari debat entre la bioètica i els avenços científics. Busquen la 

màxima competència dels seus professionals, tant en els aspectes tècnics com en la vessant 

humana, tot donant assistència integral basada en el treball multidisciplinari. Donen 

assistència a la societat sense exclusions, investiguen respectant els principis d’autonomia i 

justícia i afavoreixen i estimulen la formació dels seus professionals, per millorar la salut dels 

seus pacients, de la societat i fer avançar el coneixement científic i humà. 

L’Hospital Sant Joan de Déu té un equip directiu format per:  

- Director gerent. 

- Director mèdic. 

- Director d’innovació i gestió del coneixement. 

- Director d’infermeria. 

- Director de recursos humans. 

- Directora d’economia i finances. 

- Director d’enginyeria, serveis generals i seguretat patrimonial.  

- Directora de planificació i qualitat.  

- Director de sistemes d’informació i control de gestió. 
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- Representant de la Cúria a la Junta de Govern. 

- Cap de comunicació. 

- Secretaria de la Junta de Govern. 

 

Esquema de l’equip de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

 

És un hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia.  

En l’àmbit i recerca, l’hospital prioritza les línies associades al creixement en edat pediàtrica, al 

desenvolupament neuronal i a les malalties metabòliques.  

En l’àmbit de la docència, l’activitat docent que duu a terme correspon a la formació 

especialitzada sanitària en pediatria (programa MIR), té establert un conveni marc vigent amb 

la Universitat de Barcelona per impartir les assignatures Pediatria i Obstetrícia, en el 

currículum de la Facultat de Medecina i Odontologia, entre altres ensenyaments de grau, de 

postgrau i de formació continuada en l’àmbit de la medecina i de la infermeria, i ofereix també 

programes de màsters. 
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3.2.2. UNA EXPERIÈNCIA PERSONAL 

Al mes de novembre vaig visitar l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona acompanyada pel 

doctor Andreu Parareda. L’Hospital tal i com em va explicar, el van renovar fa poc perquè els 

infants s’hi sentissin més bé i hi estiguessin més ben adaptats tot i la malaltia. El doctor em va 

anar a buscar una bata blanca i mentre m’esperava uns pallassos em van venir a fer companyia 

una estona i em van aconseguir fer riure, tot i que també vaig passar molta vergonya. Aquests 

pallassos em van donar una targeta i van resultar ser els Pallapupas. Eren un noi i una noia que 

van aconseguir fer riure a tota la gent d’una sala d’espera de la zona d’oncologia. 

Durant la meva estada en aquest hospital, vam començar per veure les diferents parts: 

- vam començar per la planta 8 d’oncologia: allà hi havia molts infants amb càncer, 

moltes infermeres i personal que els atenia. També hi havia una zona amb lliteres on 

els joves i nens que no estaven ingressats podien rebre el tractament quimioteràpic 

sense haver-hi d’estar tot el dia. 

- Després vam visitar el centre de dia on es feien rehabilitacions de tot tipus. Hi havia 

molts matalassos per poder treballar millor amb els nens i també molts utensilis i 

instruments per poder fer més senzill aquest tipus de tractaments. 

- En la zona de nounats vam entrar en dues sales que eren de cures intensives, ja que, 

aquests nadons eren prematurs i els tenien en incubadores i en observació, perquè 

tenien problemes com podien ser respiratoris. 

-  També vam estar en el laboratori on 

el noi de la fotografia em va 

ensenyar el seu projecte, molt 

innovador. Aquest consistia en crear 

cèl·lules tumorals humanes a partir 

de ratolins que reproduïen aquestes 

cèl·lules i d’aquesta manera es pot 

investigar molt més sobre els tipus 

de càncer. A més vaig poder veure el 

banc de cèl·lules tumorals que eren 

donacions que havien fet les famílies 

de nens que havien mort i tenien un càncer i ho utilitzen per a la investigació .  

- Després vaig poder ser present en dues revisions de joves de 15 anys. Una era un noi 

que li havien detectat un tumor al cap i li havien extirpat. L’altra era una noia que, com 

Laboratori del HSJDBCN. 
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a conseqüència de la quimioteràpia i del tumor, les 

hormones del creixement no funcionaven i se 

n’havia de prendre, però l’esquena se li corbava cada 

cop de s’ho prenia. A més aquesta noia havia tingut 

efectes secundaris i tenia pèrdues de la memòria. 

Tot i això no havia perdut la seva alegria, les ganes 

de viure ni tampoc els riures i les bromes que va fer 

durant tota la visita.  

També vam visitar una nena de 3 anys amb 

retinoblastoma als dos ulls. Amb un dels dos no hi 

veia i amb l’altre només tenia una visió d’un 10%, a 

més el tumor que els metges tenien més ben 

controlat era el de l’ull que no hi podria veure mai. 

La nena tenia un dia trist perquè no li agradava que li traguessin el porthacat però tot i això, li 

va enviar un petó al doctor quan aquest se’n.  

Finalment, vaig assistir al Tumor Board, un lloc exclusiu on tots els metges i professionals 

implicats amb els càncers, els analitzen, estudien i debaten quin és el millor tractament, què ha 

fallat en l’anterior i perquè ha passat el que els hi ha passat en el procés de curació d’aquesta 

malaltia. 

En el Tumor Board cada doctor i doctora exposava el cas del seu pacient i el seu punt de vista. 

Després, les noies del laboratori van projectar les mostres de cèl·lules extretes de biòpsies en 

la pantalla i van explicar el que elles hi veien. Altres especialistes hi donaven la seva opinió fins 

a arribar a alguna conclusió sobre quin tractament havien de rebre els infants o bé què se’ls hi 

havia de fer. Vam veure un cas que el tumor era tan mínim i petit, a més d’estar en un lloc que 

quasi no s’hi podia accedir i, per tant, no hi podien fer res per extirpar-lo. També vam veure un 

altre cas que no es podia curar el nen. Finalment també van rebre mostres d’un pacient 

estranger procedent d’un hospital d’un altre país que els hi va demanar si ho podien consultar 

en el Tumor Board. Això és una mostra, de que en aquestes reunions, hi ha especialistes amb 

molta experiència i molt ben qualificats. 

 

Banc de cèl·lules tumorals. 
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El doctor Jaume Mora i les noies del laboratori, en un moment del Tumor Board. 
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3.2.3. ELS PALLAPUPAS 

Els Pallapupas són pallassos que van cada dia a voltar pels hospitals traient somriures als 

pacients i a les famílies, fins i tot també als professionals. Són persones voluntàries però que 

molts es dediques professionalment a fer de pallassos fora de l’hospital.  

Quan es diagnòstic una malaltia, aquesta passa a ser més important que la pròpia persona i els 

Pallapupas fan que aquesta angoixa desaparegui. En el cas d’un infant, el pas per un hospital 

pot ser una experiència traumàtica i dolorosa tant pel petit ingressat com pels seus familiars. 

Aquestes persones, aconsegueixen que qualsevol infant se senti més nen i menys malalt. 

El 6 de novembre de l’any 2000 en el primer centre on van començar a treballar va ser 

l’Hospital Sant Jon de Déu. Actualment la intervenció dels Pallapupas en aquest centre és de 

25 hores setmanals. El nombre d’infants visitats anualment és de 15.288. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targeta personal d’un dels Pallapupas. 
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3.2.4. ENTREVISTES 

- PREGUNTES PER L’EQUIP D’ONCOLOGIA INFANTIL DE L’HOSPITAL DE SANT JOAN DE 

DÉU DE BARCELONA 

a) ENTREVISTA A:

Hector Salvador 

Data: 21/11/2012 

Sexe:  Home 

Hector Salvador és un jove facultatiu especialista, que treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Ha exercit 11 anys com a pediatre i forma part de l’equip mèdic d’aquest hospital amb 

responsabilitat en el desenvolupament d’assaigs clínics, on s’estudia la biologia molecular i 

cel·lular dels tumors del desenvolupament. S’ocupa del diagnòstic molecular dels tumors 

incloent-hi el desenvolupament de tècniques de biologia molecular i cel·lular necessàries per al 

diagnòstic, el pronòstic i el seguiment dels pacients afectats de tumors del desenvolupament. 

- Quants anys fa que es dedica a l’oncologia? En quins centres ha treballat? 

Fa 5 anys que treballo a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

 

- Quina és la seva tasca en aquest hospital? 

Em dedico al càncer infantil, faig el seguiment i control. 

 

- Què el/la va portar a fer aquest tipus de feina? 

No va ser res planejat, em vaig decantar per aquesta feina perquè no hi havia metges 

de referència per aquests pacients. 

 

- Es va restaurar l’edifici de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Amb quina finalitat es va 

fer, quines millores s’hi han establert? 

S’ha ampliat perquè hi havia masses persones i poc espai. 

 

- Fa uns mesos la família d’un nen de 5 anys malalt de neuroblastoma d’estadi 4 va 

donar a conèixer el seu cas per recopilar diners per fer un tractament 

d’immunoteràpia a Nova York. Aquests cicles d’immunoteràpia per disminuir les 
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probabilitats de reaparició de metàstasis, perquè no es poden fer a Catalunya? 

Econòmicament els tractaments tenen un cost molt elevat i a més són molt innovadors 

i no hi ha aquests recursos. 

 

- És millor la medecina aplicada al càncer infantil a l’estranger que la de Catalunya? 

Sí perquè hi ha limitacions econòmiques a Catalunya i certs avenços no es troben aquí. 

 

- Quina és a vostra millor fita? 

Un cas va ser un infant que l’havíem donat per mort moltes vegades i ara fa una vida 

totalment normal. Altres casos són nens que creiem que quedaran paraplègics i entren 

a les consultes caminant. 

 

- Què en pensa de les cases d’acollida? 

Si viuen en zones d’aquestes bé, però si poden portar la malaltia en un àmbit familiar, 

és millor. 

 

- En quan, a les despeses la investigació, com afecten les retallades econòmiques? 

Crea un dilema ètic, que fa que no puguis donar a les famílies tots el que necessiten 

com per exemple els fàrmacs. Molts cops fem de “gestors” de les famílies. 

 

- Creu que fan falta més metges i persones especialitzades? 

Sí, però tampoc en excés. Quan hi ha molta gent no va bé el funcionament. Per tant, 

pel bon funcionament, el millor seria que cada grup de tumors els portés un 

professional. 

 

- Aquest desembre es farà la Marató de TV3 sobre el càncer infantil. Creu que les 

persones estem prou conscienciades amb el càncer? En quin àmbit s’haurien de 

destinar els diners aconseguits? 

Sobre el càncer d’adults se saben moltes coses, però del càncer infantil no. Les 

malalties incurables que són unes 3 o 4 com el sarcoma d’Ewing o el neuroblastoma. 

Aquestes malalties tenen un 10% de curació més o menys, és a dir, molt baix. 

 

- Alguna anècdota sobre algun cas de càncer infantil? 

És una professió dur i el que marca és el dia a dia, el neguit de les famílies o els regals. 

Però sobretot et quedes amb l’afecte de les famílies. 
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B) ENTREVISTA A:

Jaume Mora Data: 21/11/2012 

Sexe:Home

El doctor Jaume Mora és director del Laboratori de Recerca dels 

Tumors del Desenvolupament de l’Hospital Sant Joan de Déu i cap del 

Servei d’Oncologia Pediàtrica de la mateixa institució. Des de l’any 

2003, el Laboratori desenvolupa una línia de recerca centrada en la 

patologia molecular dels tumors infantils. 

- Quants anys fa que es dedica a l’oncologia? En quins centres ha treballat? 

Fa 16 anys. Entre d’altres llocs he treballat a Nova York i a l’Hospital Sant Joan de Déu 

de Barcelona.  

 

- Què el/la va portar a fer aquest tipus de feina? 

En medecina hi  ha nens, dones i persones grans i les dones i les persones grans no em 

feia gràcia tractar-hi. En canvi, vaig triar els nens perquè m’agradava que hi haguessin 

malalties greus però que treballant i fent tot el possible es poguessin curar. Era una 

repte. 

 

- Quins són els tipus de càncers més habituals infantils que vostè tracta?  

Ens dediquem a tots menys a la leucèmia. 

 

- Quins nous projectes es volen fer? 

Contínuament s’ha de millorar. Per fer-ho s’han de comparar resultats d’altres grups i 

d’aquesta manera es podran dur a terme llibres explicant les innovacions. Aquestes, 

són malalties rares i cap centre pot anar sol. La interacció és fonamental per millorar. 

Els tres projectes més importants són: 

1. Investigació: en el laboratori hi ha 13 persones investigant per trobar elements 

de diagnòstic, pronòstic i tractament. 

2. Ensenyar (docència): formar i educar nous professionals. Actualment la 

majoria dels pediatres són dels països llatinoamericans. 

3. Atenció als pacients: se’ls ha de cuidar i ajudar. Cada dia surten millores en la 

capacitat de predir i analitzar les alteracions moleculars que puguin formar 

Doctor Jaume Mora. 



Treball de recerca                                                                                                    El càncer del desenvolupament 

2n de Batxillerat 89 Curs 2012-2013 

tumors. Actualment s’analitzen 3 gens dels 30.000 que té cada cèl·lula. El 

tractament d’aquests pacients s’ha de fer ben fet i en el moment adequat. 

 

- Quants casos nous es detecten al dia/setmana? 

Es detecten 200 nous pacients cada any. És el lloc on n’hi ha més en tot l’Estat 

Espanyol. A Espanya es detecten 900 nens malalts a l’any, menors de 15 anys amb 

tumors registrats. En canvi a l’Hospital Sant Joan de Déu es detecten fins als 21 anys, 

per tant n’hi ha molts que no queden registrats com si fossin infants. 

 

- Perquè hi ha pacients fins als 21 anys? 

És un fenomen en relació amb el creixement. A més de tenir-lo en la infantesa, un 

càncer del creixement també es pot tenir als 15 o als 25 i això no fa que sigui d’adult. 

He estat estudiant les tres etapes del desenvolupament fins que s’arriba a un cos 

d’adult. Sabem que d’una cèl·lula se’n fan òrgans i aquestes particions resulten 42 

divisions logarítmiques que resulten 6 bilions de cèl·lules. Creixen i fan 5 divisions més, 

és a dir, 47·    . En un moment d’aquesta línia deixem de créixer i això es veu en la 

corba de creixement. Per tant, assegurem que una de les anomalies associades al 

creixement pot ser el càncer. Això passa quan les cèl·lules queden bloquejades en 

estat fetal i no adquireixen les funcions necessàries. Al cap d’un temps, en qualsevol 

moment, aquest creixement s’accelera de cop. 
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- Després d’un tractament de càncer infantil, quina probabilitat hi ha de que torni a 

aparèixer el càncer? 

Respecte a la curació hi pot haver: 

1. Una recaiguda: a vegades ens trobem problemes a llarg terme que depenen 

del tractament. Hi ha 8 de cada 10 nens que es curen. 

2. Pot aparèixer un segon tumor: 2 de cada 10 nens es curen. Dins d’aquests 

poden no respondre mai al tractament, com en un tumor cerebral, o pot ser 

una recaiguda. 

 

- Creu que la medecina personalitzada i els tests genòmics podrien millorar el 

tractament del càncer infantil? 

Cada vegada hi crec més, per tant crec que com més acuradament es faci serà millor. 

Per exemple si només ens quedem amb l’etiqueta del que és un neuroblastoma 

malament. Com més anem desgranant el conflicte i quanta més informació obtenim 

del pacient i del tumor, millor es podrà ajustar el tractament de cada nen. 

 

- Creu que en el càncer infantil, factors com el grup ètnic al que pertany el nen, 

l’educació i les condicions socioeconòmiques hi poden afectar d’alguna manera? 

A la gent de 50 anys els hi pot afectar més que als de 30. Quants més anys tens, és més 

gran la probabilitat de que afecti aquestes característiques. Això afecta a les persones 

grans, però no sol afectar a les persones amb càncers que vénen del creixement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 8 de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, (planta d’oncologia). 
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3.2.5. EL DOCTOR EN ONCOLOGIA PEDIÀTRICA ANDREU PARAREDA 

Andreu Parareda Sallés, és fill de Manlleu, fundador i coordinador dels Consultoris 

d’Especialitats Pediàtriques, és doctor en Medicina, Cirurgia i especialista en Pediatria. 

Actualment és Facultatiu Especialista al Departament d’Oncologia del Desenvolupament de 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on s’encarrega de les Unitats de Genètica Clínica del 

Càncer, que inclou la Unitat de Retinoblastoma i de seguiment (Follow-up) a llarg termini del 

pacient amb antecedents oncològics. 

 

 

Ha publicar diversos articles internacionals relacionats amb l’oncologia Pediàtrica i ha dirigit els 

dos primers cursos d’Oncologia del Desenvolupament per a pediatria i Infermeria d’atenció 

primària a l’Hospital Sant Joan de Déu als anys 2007 i 2009. És investigador principal del 

projecte de tractament amb quimioteràpia intraarterial dels Retinoblastomes en fase 

intraocular avançada i coordina el conveni de col·laboració amb l’Hospital Prof JP Garrahan de 

Buenos Aires, dins d’un possible projecte més ampli de col·laboració amb altres hospitals sud-

americans (Bolívia i Paraguai) i del con Sud de l’Àfrica (Angola, Namíbia, Moçambic i 

Madagascar).  

Anteriorment, Andreu Parareda havia estat Metge Adjunt del Servei d’Oncologia de l’Hospital 

Vall d’Hebron de Barcelona on va realitzar la tesi doctoral en l’àmbit de la biologia molecular 

aplicada al neuroblastoma, un dels tumors pediàtrics més freqüents.  

Doctor Andreu Parareda en la seva consulta. 



Treball de recerca                                                                                                    El càncer del desenvolupament 

2n de Batxillerat 92 Curs 2012-2013 

Durant cinc anys ha estat exercint de metge pediatre als consultoris de Roda de Ter i l’Esquirol. 

Durant tots aquests anys, ha alternat la Pediatria de capçalera amb les guàrdies amb Servei 

d’Urgències de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, com a metge adjunt. Ha continuat 

vinculat a l’atenció pediàtrica de primària i durant més d’un any, ha treballat als consultoris de 

Prats de Lluçanès, Olost i Sant Bartomeu del Grau.  

Actualment continua vinculat a l’atenció pediàtrica com a director gerent de la societat 

cooperativa pediàtrica dels pirineus, que dóna cobertura a la comarca de l’Alt Urgell. Des de fa 

10 anys, s’encarrega de la consulta de pediatria general de l’Hospital de Sant Jaume de 

Manlleu. Llibre publicat: Estudi de la malaltia residual mínima en el neuroblastoma (en 

col·laboració) el 2003. 

 

3.2.6.CONFERÈNCIA D’ANDREU PARAREDA: NOVES OPORTUNITATS TERAPÈUTIQUES DE 

PACIENTS AMB CÀNCER, NOVES ESPERANCES I NOUS REPTES 

El 19 d’octubre del 2012 al Recinte Firal del Sucre de Vic, l’associació d’Osona Contra el Càncer 

va organitzar una conferència dirigida per el doctor Andreu Parareda, sobre les noves teràpies 

que hi ha: 

L’oncologia del desenvolupament és diferent a la que habitualment coneixem dels adults. 

Parlem d’oncologia del desenvolupament perquè són una sèrie de tumors que tracten els 

oncòlegs que s’originen durant la fase del desenvolupament de l’individu. I prefereixen més 

parlar del càncer del desenvolupament que de càncer infantil perquè no té edat. Podem tenir 

un càncer del desenvolupament en una edat avançada, en un pacient de 30 o 35 anys que pot 

tenir un sarcoma d’Ewing per exemple. De la mateixa manera que si parlem de càncer 

epitelials que reben habitualment les hormones d’adults, quan esdevé en un pacient jove als 

10, als 18, als 5 o als 22, doncs evidentment continuarà sent un càncer d’adults i no 

necessàriament serà un càncer del desenvolupament.  

Quan ens preguntem perquè noves esperances i nous reptes, ho responem amb el cas d’en 

David. És un noi de 24 anys que al 2004 estava amb la malaltia molt avançada. Tenia un 

osteosarcoma. Un tumor al genoll dret .Però a més de tenir aquest gran tumor, tenia tot el 

pulmó ple de metàstasis. En el David es van aplicar noves maneres de tractament i en aquells 

moments, evidentment, va requerir una cirurgia molt extensa amb múltiples intervencions, 

però avui dia fa una vida normal.  
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Quan diem que respon un tumor del desenvolupament a un tractament? Creiem que cada 

vegada està més clar que la capacitat de resposta global d’un tumor, d’una neoplàsia en el 

tractament quimioteràpic fonamentalment, es relaciona molt estretament amb el tipus de 

cèl·lula en el que s’origina el tumor. Fins i tot en un mateix tumor, pot ser que hi donem el 

mateix nom però que a vegades en el mateix tipus de cèl·lula que s’origina aquell tumor hi hagi 

unes connotacions diferents que faci també aquella malaltia diferent.  

Les malalties neoplàsiques quan són curables? Les podem curar bàsicament, quan la cèl·lula 

que nosaltres relacionem amb el tractament és capaç ella mateixa d’autoeliminar-se. Quan 

això passa, quan lesionem una cèl·lula i aquesta cèl·lula és capaç de sobreviure, aquesta 

cèl·lula és quimioresistent i ens fa difícil el tractament. Al 2005 es va presentar al Hospital Sant 

Joan de Déu  un pacient amb un tumor toràcic extens per fora i per dins, i només un cicle 

després del tractament i per tant un mes, el tumor va desaparèixer. Evidentment el tractament 

va continuar i va continuar amb molta intensitat i molt de temps. Però aquest és un tumor 

quimiosensible i quimiocurable. Un altre tumor és el que va aparèixer a la cuixa d’una pacient 

del equip del doctor Mora, 5 anys després d’haver entrat en remisió complerta, per tant, 5 

anys després de no haver-hi cap existència de la malaltia torna a aparèixer i només un mes 

després del tractament es fon per imatge aquest tumor, però això no vol dir que s’acabi la 

quimioteràpia.  

La quimiosensibilitat és molt evident en alguns casos. A Sant Joan de Déu col·laborem amb 

l’hospital de Lúnsar a Sierra-Leona, Àfrica i aquests pacients moren tots dels limfomes de 

Burkitt que existeixen en aquelles zones. També en el nostra país hi ha limfomes de Burkitt, 

però el que passa és que en aquell país aquest tipus de tumor té relació amb un virus. Aquests 

tumors són tant summament sensibles, que amb una monoteràpia, és a dir, amb una pastilleta 

d’un tractament de ciclofosfamida sense causar cap tipus de baixada de defenses en aquests 

pacients, més de la meitat es curen.  

Hi ha noves teràpies per aquells tumors que són menys quimiosensibles i que ens costa més en 

aquests moments de curar. Hi ha alguns tumors com per exemple les leucèmies, els limfomes, 

els tumors de Wilms, el retinoblastoma són tumors que es curen. Hi ha altres tumors per això, 

en general els tumors del sistema nerviós central (rabdoides), que ens costa de curar i no 

arribem a la xifra del 60% de curació. 

 I perquè no els podem curar aquests tumors? Bàsicament per quatre motius fonamentals: 

perquè tenen una tendència molt clara de metàstasis, perquè es resisteixen de manera 

adquirida o de manera intrínseca a la quimioteràpia que els hi posem o perquè es localitzen 
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primàriament en un lloc on ens és difícil d’accedir pels cirurgians que ho han d’operar o bé 

perquè recauen. Aquí entrarem en un terme que utilitzem molt que és el de la malaltia 

residual mínima. Les metàstasis són com la capacitat que té una cèl·lula que s’origina en un 

lloc determinat, que sigui capaç de circular per l’organisme sigui capaç a més a més 

d’implantar-se en un lloc distant i allà sigui capaç de tornar a créixer per un fenomen que es 

diu angiogènesis en el qual s’implanta en un lloc diferent del que neixen i és capaç de crear i 

fabricar organismes per crear nous vasos sanguinis que permeten a les cèl·lules anar procreant 

i anar creixent.  

Les metàstasis a més a més, comporten una càrrega tumoral alta. Quant més metàstasis hi ha, 

més quantitat de cèl·lules, i això fa més difícil la curació i la capacitat de sobreviure d’algunes 

d’aquestes quan n’hi ha quantitats molt grans. Això fa es puguin fer resistibles al tractament. 

Un altre aspecte com deia és la resistència intrínseca o adquirida. Són cèl·lules que inicialment 

no tenen una capacitat de ser resistents a un fàrmac, però que en el seu desenvolupament 

l’adquireixen. Aquestes cèl·lules són capaces de crear bombes que eliminin la quimioteràpia 

que els hi administrem. Fixin-se per tant en la capacitat d’evolució, de resistir i de guanyar 

d’aquestes cèl·lules. En altres ocasions el que es fa difícil de curar és la localització del tumor. 

Un tumor d’un tronc cerebral d’una nena per exemple, és incurable en aquests moments. 

Aquests tumors tenen el 10% de supervivència al final del 2012, no els podem curar. I no els 

podem curar perquè tot i que ho intentem, no es poden operar. Perquè és el lloc de 

l’organisme per on passa absolutament tota la informació del cervell a la resta, i per tant, no es 

pot tocar i com que no es pot tocar no es pot operar 

i no es pot curar.  

I finalment les recaigudes: un exemple és un pacient 

amb un tumor a nivell macrocèfal, a nivell de la zona 

mandibular que evoluciona cap a una remissió fatal 

de la seva malaltia però poc després de la curació 

torna a créixer. Això fa difícil al curació perquè 

aquesta recaiguda és d’una cèl·lula que s’ha fet 

anteriorment resistent al tractament. Per això 

utilitzem el terme de malaltia residual mínima i 

intentem detectar les recaigudes de manera precoç. 

Podríem tractar el tumor clínicament evidentment 

quan és evident és molt més fàcil encara. 

Planta d’oncologia de l’Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona. 
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Clínicament en la nostra consulta, ho podríem fer per imatge, o amb ressonàncies abdominals, 

ho podríem fer a través del microscopi, per exemple analitzant líquids de la pleura, líquids de 

l’abdomen, o bé líquids cefaloraquidis. Però quan no els podem veure per mitjans 

convencionals és una malaltia residual mínima i aquí el que hem de fer és detectar l’expressió 

d’alguns gens que només són d’aquelles cèl·lules i fer-los evidents per demostrar, per exemple, 

que hi ha una cèl·lula en deu milions. Això ens permet detectar, per tant, les recaigudes molt 

aviat i fer fàcil la floració. Un exemple de la malaltia residual mínima és mitjançant l’expressió 

d’un gen que en aquest cas es diu GT2 d’un pacient.  

Parlem de noves perspectives per intentar que aquests pacients que els costa molt de curar, 

puguem cada vegades fer més evident un augment del percentatge de supervivència. I les 

noves perspectives serien noves rutes de tractament i noves estratègies, noves maneres 

d’administrar aquests fàrmacs, noves drogues que se sintetitzen però també compten les 

combinacions de fàrmacs nous i fàrmacs antics, fins i tot de fàrmacs antics que no s’havien 

combinat fins ara. I finalment noves formes terapèutiques biològiques que serien tractaments 

que van molt encaminats a fer tractaments molt específics. Per exemple tractaments 

metronòmics, que és un tractament a molt baixa intensitat durant molt de temps, fent el que 

s’ha fet habitualment per als pacients amb leucèmies agudes infantils. En aquests pacients 

durant dos anys després del tractament habitual, se’ls hi fa un tractament que s’anomena de 

manteniment que és de molt baixa intensitat durant molt de temps.  

Els objectius que hem aconseguit són: que hi hagi supervivència lliure de malaltia en tumors 

d’alt risc, incrementem la taxa de pacients que es poden tornar a posar en situació basal, 

incrementem la qualitat de vida amb pacients amb malalties incurables, però aquests canvis 

tenen alguns problemes, aquests nens creixen amb malalties cròniques i això genera molta 

fatiga psicològica, també genera noves toxicitats que potser no coneixíem fins ara i som molt 

conscients que tenim moltes famílies que depenen de les nostres habilitats però creiem que 

l’esforç val la pena.   
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3.3. LECTURA ESPECÍFICA 

3.3.1. LLIBRE: ALCANZAR LAS ESTRELLAS ES POSIBLE 

Novel·la basada en fets reals, escrita per la mare de la Carla Mendoza,  la Elsa Segura. Explica la 

vida de la Carla: era una noia simpàtica, esportista, li agradaven els animals, tenia carisma, 

moltes amigues, transmetia molta calidesa humana, tenia un gran esperit de superació i era 

una noia molt lluitadora per la seva edat.  

Els 14 anys li van diagnosticar un càncer, 

un rabdomiosarcoma alveolar. Va viatjar a 

la Xina  gràcies a una associació i més tard 

havia d’anar a veure aurores borals a 

Grenlàndia, però la malaltia se li va 

complicar. Després de 3 anys de lluitar 

contra la malaltia, de no perdre mai les 

ganes de viure i la il·lusió, va morir.  

El llibre fa reflexionar i fa pensar que 

mentre les persones estan sanes i són 

superficials, hi ha nens i nenes que estan 

malalts i ho estan passant molt malament. Són 

infants que no coneixem però que estan lluitant amb els seus pares al costat, tota la família i 

un gran ampli personal sanitari que els ajuda. També fa referència a institucions privades, 

voluntaris i altra gent, gràcies als quals la vida d’aquests nens pot ser més normal, amb 

il·lusions, ganes d’aprendre i de lluitar.  

També ensenya que tots estem exposats a patir un càncer i que no els hem de mirar amb 

pena, curiositat ni morbositat. L’equip mèdic que va tractar la Carla, és el del doctor Mora, cap 

d’oncologia de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  

 

 

 

 

Portada del llibre. 
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3.4. EL CÀNCER EN EL CINEMA 

- Declaración de guerra: aquesta és la història d’una parella jove 

que es van enamorar a primera vista. En Romeu i la Julieta tenen un 

fill que es diu Adam, que té neuroblastoma, càncer al cap.  

Tot i la difícil situació que han de superar, el patiment els permet 

conèixer la força i el coratge de ser joves i hauran de madurar molt 

ràpidament.  

 

- Vivir para siempre: En Sam és un noi de 12 anys que li encanten les històries fantàstiques. És 

un noi que li agrada saber-ho tot sobre els ovnis, les pel·lícules de por, 

aeronaus, fantasmes, què se sent al beure per primer cop cervesa, al 

enamorar-se, al fumar per primer cop o al fer el primer petó.  

Ho vol saber tot perquè no arribarà a l’adolescència, té leucèmia. Com 

que vol esbrinar-ho tot de la vida, decideix escriure un diari personal ple 

d’observacions i reflexions. 

 

- Maktub: En Manolo és un home que està cansat de la rutina, del 

matrimoni amb la Beatriu i manté una bona relació amb els seus 

fills. Un dia coneix a l’Antonio, un noi de Canàries que té càncer.  

L’Antonio té 15 anys i unes ganes de viure molt contagioses i és per 

això que la vida d’en Manolo fa un gir radical. La mare de l’Antonio, 

la d’en Manolo, el veí i una infermera entre d’altres personatges, 

formen part del procés de canvi de vida que viu en Manolo. 

 

- Cartas a Dios: L’Òscar és un nen de 10 anys que està ingressat a 

l’hospital perquè té càncer. Ni els pares ni els metges li volen explicar 

el que passa i fins que no coneix a la Rosa, una senyora que porta 

pizzes, que parlarà amb ell directament, no sabrà que li està passant. 
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Per mantenir la ment activa la Rosa li proposa jugar a un joc: cada dia que visqui, per ell seran 

10 anys, això podrà viure tota una vida en pocs dies. A més, per intentar que l’Òscar sigui més 

obert i expliqui els seus sentiments, li demana que escrigui cartes a Déu, i d’aquesta manera 

explicarà el dolor que sent però també les seves alegries i el seu primer amor. És una amistat 

única, però cap dels dos s’adonarà del que comportarà  aquesta amistat en les seves vides.  

 

- La decisión de Anne: L’Anne és una nena d’onze anys que els seus pares la van concebre per 

curar la seva germana gran que té càncer. Però la seva germana vol morir 

i entre els 3 germans se les estudien perquè no hagin de fer el que la 

mare vol i deixar morir feliç a la seva germana gran.  

És per això que l’Anne porta a la seva mare als tribunals per aconseguir 

una emancipació mèdica amb l’ajuda del seu defensor que és un senyor 

amb molta fama però que té atacs epilèptics.  

La mare de l’Anne i la Kate no vol acceptar que la nena amb càncer morirà i es baralla amb el 

seu home i amb tots els fills per aconseguir que sobrevisqui la Kate. Finalment, fins que no 

s’adona que la seva filla serà feliç si deixa de patir, no es rendeix. 

 

- Cartas al cielo: La història gira entorn a un nen que té càncer i escriu 

cartes a Déu per explicar com se sent. Un carter substitut amb una 

vida molt problemàtica troba les cartes i li capgiren la vida. La vida 

del nen i la seva família l’inspiren a buscar una vida millor per a ell i 

pel fill que està perdent, per culpa de la seva addicció per l’alcohol. 

  

- Camino: és una pel·lícula basada en fets reals i és una aventura 

emocional que gira al voltant de Camino, una nena creient d’onze 

anys. S’explica la seva història des d’abans de la malaltia, la qual la 

grava el seu pare i després ella s’enamora i afronta la mort d’una 

manera molt espiritual. Són una família de l’Opus Dei i la nena té un 

amor platònic que es diu Jesús, el qual l’ajudarà a arribar a la mort 

sense patir.  
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- Surviving Amina (Más allà de Amina): la pel·lícula és un documental que comença amb el 

naixement de l’Amina a Nova York. La filla d’aquests dos 

artistes té leucèmia i la graven en tot moment, és una nena 

molt riallera i li agrada viure però no ho supera. 

Més tard van a Itàlia i contrasta molt amb els espais 

claustrofòbics de la primera part. La parella es trenca i 

juntament amb les seves famílies ho intenten superar però cadascú a la seva manera. El nom 

de l’Amina es troba inspirat amb la seva besàvia i això els porta a veure que la vida segueix el 

seu curs.  

 

- Planta 4a: aquesta pel·lícula esta gravada a l’Hospital Alcalà de 

Henares de Madrid. Són 4 amics adolescents, que es troben a la planta 

de traumatologia d’un hospital. Amb la seva alegria i joventut 

aconsegueixen passar-ho bé al centre. Es fan dir “Los Pelones” i 

d’aquesta manera descobreixen la importància de l’amistat i la 

cooperació en grup. Però tot i el sentiment col·lectiu, cada un té un 

sentiment com a conseqüència de la situació en la que es troben. En 

Miguel Ángel es troba sol, en Jorge té por al diagnòstic, l’Izan té una 

gran quantitat de records inesborrables i en Dani té inquietuds emocionals. L’amistat però, 

serà la força per superar els seus problemes.  

 

- A Lion in the House:  aquesta pel·lícula és un documental que ensenya 

sis anys de vida de 5 famílies nord-americanes que han de lluitar contra 

un càncer infantil. Els cinc nens del documental, reben atenció mèdica al 

Centre Hospitalari de Cincinnati Medical, un dels hospitals més 

importants del món en l’estudi d’oncologia pediàtrica.  

En observar les cinc famílies de diversos orígens  racials i econòmics, es 

veu i se sent l’impacte econòmic del càncer a les famílies, i com això 

pesa entre les famílies pobres. Es veuen testimonis dels reptes de la supervivència del càncer i 

de recuperar una vida danyada per la malaltia. També es veu l’estat d’ànim dels nens d’entre 7 

i 19 anys, com ho viuen les famílies i els testimonis dels metges, a més del temps que passa. La 

pel·lícula Un lleó a casa, és un retrat extraordinari i complex de la resistència humana.  
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3.5. LA SÈRIE DE TELEVISIÓ PULSERES VERMELLES 

Aquesta sèrie, escrita per Albert Espinosa, un guió extret de la seva pròpia experiència de vida, 

és la història de sis nens que han de viure en un hospital degut a diferents malalties que 

pateixen. En Jordi és un malalt de càncer d'Andorra que ha de venir a fer l'operació 

d'amputació de cama a Barcelona. A l'hospital coneixerà el seu company d'habitació, en Lleó, 

que també és un malalt de càncer, i que li proposarà crear un grup d'amics a l'hospital.  

Seguint les recomanacions d'en Benito, un pacient gran de l'hospital, el grup haurà d'estar 

format per «un líder, un segon líder, l'imprescindible, el guapo, el llest i la noia». En Lleó i en 

Jordi ocupen els rols de líder i segon líder respectivament. La Cristina, una pacient amb 

problemes d'alimentació serà la noia. Les altres posicions les ocupen l'Ignasi, un pacient amb 

problemes de cor, que serà el guapo. En Toni, un noi amb el síndrome d'Asperger que ingressa 

a causa d'un accident de moto, serà el llest. I en Roc, que està en coma, serà l'imprescindible. 

Un cop el grup està format s'ajudaran mútuament a fer més fàcils els tractaments de cadascun. 

Al final, l'Ignasi acaba morint en una 

intervenció quirúrgica, mentre que en 

Jordi, la Cristina i en Toni són donats 

d'alta, de manera que a l'hospital s'hi 

queden en Lleó i en Roc, que desperta 

del coma.  

Aquesta sèrie de ficció es va estrenar 

en la Televisió Catalana i va tenir molt 

bona crítica i una gran audiència. Però els veritables protagonistes d’aquestes vides van més 

enllà de la ficció. 

Pilar Ortega, presidenta de la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer (FEPNC) va 

comentar que la sèrie era molt bona, que reflectia una realitat desconeguda a la que no hem 

de donar l’esquena. Va dir en el diari El Mundo, que cada any sorgeixen 1.300 nous casos de 

càncer infantil a Espanya, però la data positiva és que un 80% es cura. La primera causa de 

mort infantil en el nostre país és la leucèmia. 

La presidenta també va dir que la sèrie explica alguns aspectes de la vida hospitalària, com és 

la necessitat de jugar que tenen els nens, el tracte amb els metges i professionals dels centres, 

les relacions d’amistat que es produeixen entre ells i sobretot la duresa de la quimioteràpia.  

Els protagonistes en la sèrie de Polseres Vermelles. 
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3.6. NOTÍCIES 

3.6.1. EFECTES SECUNDÀRIS DE LES RADIACIONS 

El 6 d’agost de 1945 la ciutat japonesa d’Hiroshima va patir l’atac de la primera bomba nuclear 

per part dels Americans amb una 

bomba d’urani. El 9 d’agost del 

1945 Estats Units va tirar la 

segona bomba, aquesta vegada 

de plutoni amb el doble de 

capacitat per alliberar energia 

que l’anterior, sobre Nagasaki, 

una illa de Japó.  

Generacions de japonesos han 

hagut de suportar 

malformacions en els seus 

naixements per causa de la radioactivitat. 

Uns dels molts afectes de la bomba atòmica va ser que va produir efectes sinèrgics, és a dir, 

que un mal potencia a un altre. Per exemple, la radiació disminueix les defenses de 

l’organisme i a la vegada augmenten les possibilitats d’infecció de les ferides. 

Encara avui, 50 anys després de la tragèdia, apareixen càncers deguts als efectes de les 

radiacions ionitzants de la bomba atòmica. 

 

3.6.2. GAS TARONJA 

 Molts nens de Vietnam continuen naixent amb terribles malformacions degut als afectes de 

l’Agent Taronja que van fer servir els Estats Units durant la Guerra contra el Vietnam (1954-

1975), segons un article del diari El País del 16 de setembre de 1912, escrit per Juan José 

Millás.  

Infants possiblement afectats per la radiació. 
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L’home que ha posat la cara així a aquesta nena d’onze anys, va morir l’any 1995. Era un 

general d’Estats Units que durant aquesta guerra, va agafar una mànega i va ruixar amb 75 

milions de litres de l’anomenat Agent Taronja, un herbicida molt tòxic, els camps de cultiu i les 

selves d’aquell país. La seva heroica acció porta mig segle produint càncers, cegueses, 

deformacions i morts entre la població. Aquell coratjós general continua fent mal als nens que 

neixen avui dia, en aquests moments. És com si s’hagués plantat davant la porta de la casa de 

la nena de la fotografia, que es diu Nguyen Thi Hong Van, per tirar-li a la cara, quan sortís de 

camí cap a l’escola, una ampolla d’àcid. Les indústries que van fabricar el perjudicial herbicida, 

van ser la multinacional Monsanto, productora de llavors transgèniques i la DOVV Chemical, 

patrocinadora dels últims Jocs Olímpics. 

 

 

 

 

 

Nena afectada pel gas taronja. 
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3.6.3. CÀNCER DE TIROIDES, UNA AMENAÇA PELS NENS DE FUKUSHIMA 

Després d’un gran terratrèmol amb l’epicentre a 

130 km mar endins de la ciutat de Sendai en la 

costa est del Japó i amb una magnitud de 9,0 en 

l’escala de Richter a les 14:46 del divendres 11 de 

març del 2011, un tsunami de 15 metres va 

afectar als reactors nuclears de Fukushima, 

provocant un accident nuclear. Aquest fet va ser 

qualificat com a nivell 7 en l’escala d’ INES degut 

a les altes emissions radioactives dels primers 

dies.  

Els nens de Fukushima podrien patir els efectes de la radiació després del desastre de la planta 

nuclear en aquesta ciutat japonesa.  

El 35’8% dels nens tenen nòduls o quists, que encara que no signifiquen encara un càncer, 

podrien desenvolupar-lo en menys de 4 o 5 anys, això si els metges no utilitzen més esforços 

en el tractament de les seves glàndules tiroides, que presenten una mida més gran del normal, 

i no recorren a l’ajuda sanitària internacional. La professora que administra les proves està 

associada a l’hospital de la Universitat de Medecina de Fukushima i es diu Naomi Takagi. 

Segons un informe elaborat per l’institut japonès de Ciències Radiològiques, alguns nens van 

ser exposats a una dosis de radiació equivalent a tota una vida per les seves glàndules tiroides. 

L’Organització Mundial de la Salut adverteix que els joves estan en risc d’intoxicació per 

radiació en la glàndula tiroide, mentre que els nens s’enfronten a les pitjors conseqüències, 

perquè les seves cèl·lules es divideixen a un ritme accelerat.  

 

 

 

 

 

 

Nen al qual li fan una prova de radiació. 
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3.7. LA MARATÓ DE TV3 

Aquest any la Marató de TV3 ha anat sobre el càncer i ha estat l’any que més diners s’han 

recopilat. En la vintena edició, els presentadors han estat Òscar Dalmau i Ariadna Oltra i s’han 

fet moltes activitats diverses, més de dues mil. Aquest programa l’han fet per investigar i 

trobar una solució per curar el càncer i que 

aquest no arribi a ser mai el final de la vida.  

S’ha fet un disc solidari com cada any i en el 

programa s’han fet explicacions molt acurades 

del funcionament de les cèl·lules i com es crea 

un tumor, amb l’ajuda de persones 

disfressades de cèl·lules. També hi ha anat en 

Joan Pera, mags, voluntaris que fan globus per 

nens o música amb sons de la natura per 

alegrar a tothom però sobretot als malalts de 

càncer. A les escoles també s’han fet xerrades 

per conscienciar als nois i noies sobre què és i 

com es pot prevenir quan no és un càncer del 

desenvolupament. Al Camp Nou com cada 

any hi ha hagut el partit dels famosos i a més 

hi ha pogut participar infants amb càncer, als quals els famosos els han regalat samarretes. 

Al 1992 es va fer la primera Marató i va ser destinada al càncer de leucèmia. A la Raquel en 

aquell moment li estaven fent un transplantament de medul·la òssia i en aquesta Marató 

explica que ara ella és infermera de nens amb càncer. Segons la Raquel, la forma de tractar el 

càncer de fa 20 anys enrere ha canviat molt i hi ha nous tractaments que no són tant dolorosos 

per a ells. A més en la seva labor ella no tant sols cura sinó que també cuida i entretén.  

En aquesta edició s’han portat joves amb càncer a Port Aventura. Un exemple és la Miriam 

Quintian que no s’esperava gens que els nens com ella poguessin tenir càncer i la va agafar per 

sorpresa. Aquestes noies pensaven que la gent els tractaria diferent i elles no ho volien a més 

tenien por de canviar i ser diferents. Però ara, havent fet aquest petit viatge, s’han adonat que 

tot i la malaltia són autosuficients.  

La Miriam ha tingut un osteosarcoma i li van operar el genoll. Tenia molta por de perdre la 

cama perquè havia llegit molts llibres sobre la vida de l’Albert Espinosa i es va estar 

Frase de la Marató. 
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pràcticament un any a l’hospital. Els polseres vermelles l’han anat a veure, ja que gràcies al 

que havia pogut veure a la televisió també va aprendre molt sobre què li passaria en el 

tractament.  

També han passat per la Marató un alumne i un professor, els quals han après molt l’un de 

l’altre. L’alumne té càncer i cada dia per Skype fa classe o bé el professor va a casa seu. A 

aquest nen li agrada molt anar a l’escola però no hi pot anar, tot i això està molt content 

perquè el professor l’ha anat a veure sempre que ha pogut, a l’hospital i tot. 

Al començament de la tarda, han explicat els diferents tractaments que existeixen i la 

diferència entre els càncers d’homes, de dones i del desenvolupament. A més s’ha fet un repàs 

de la Marató del 1994, dedicada al càncer de còlon i al de mama i al 2004 també va ser 

dedicada al càncer. Han donat unes pinzellades de les famílies que viuen en la casa dels Xuklis, 

una casa d’acollida per famílies amb nens que tenen càncer. Els Xuklis van ser creats per la 

il·lustradora Roser Capdevila i han creat un entorn en el que s’intenta viure com a casa. 

L’Aysha és una nena de 7 anys molt activa que li van diagnosticar un limfoma a la cama. Des 

d’un primer dia li van dir la veritat els metges del que tenia. Actualment s’està investigant 

fàrmacs amb biologia molecular i és un apartat molt innovador. 

10.113.152€ són el total de diners aconseguits aquest any per la Marató de TV3, per 

aconseguir trobar nous fàrmacs i noves teràpies en la investigació de tots els tipus de càncer. 

Ha estat un rècord que mai s’havia superat i s’espera que gràcies a la solidaritat de tothom i la 

conscienciació que hi ha, es puguin obtenir noves fites i que el càncer no sigui el final de la 

vida. 
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3.8. UN CAS REAL: AIDA ALBA DORCA 

L’Aida Alba és una nena de 14 anys que als 11 li van detectar un osteosarcoma al fèmur i se li 

va fer metàstasis fins als pulmons. És una nena que feia gimnàstica esportiva, anava amb els 

escoltes, jugava a rugbi, era molt esportista. Li van detectar el dia del seu onzè aniversari i va 

començar que li feia mal al genoll, però un mal normal res greu. Van anar al metge dos cops i li 

van dir que era del creixement però a ella li feia mal molt seguit i el seu tiet va dir-li a la mare 

de l’Aida que anés a fer-li una radiografia.  

Mentre estaven esperant els resultats 

de la radiografia, com que pel gener 

tenien previst anar a Eurodisney, 

anaven pensant què posarien a les 

maletes. El radiòleg els hi va dir que si 

no sortia en 10 minuts ja podrien 

marxar senyal que la radiografia hauria 

sortit bé. Mentre s’esperaven va sortir 

el metge amb mala cara i els hi va dir 

que anessin corrents a l’hospital de Vic i 

allà els hi van dir que era un tumor i 

que els enviaven a Sant Joan de Déu de 

Barcelona. Segons diu la seva mare que 

et diguin tumor, la primera vegada no entens mai la paraula.  

El dia següent al arribar a l’hospital les esperaven 8 metges a la porta. A ella el tumor que tenia 

ja se li havia menjat tot l’os i en qualsevol moment la cama se li podia enfonsar. L’Aida a més 

anava dient a la seva mare que no la portés allà, que a ella només li feia una mica de mal el 

genoll i el dia abans havia anat a caminar amb els escoltes durant gairebé 8 hores, mai s’havia 

queixat. Va celebrar el seu aniversari a l’hospital i li van regalar un dònut com a pastis per 

bufar les espelmes, però ella odia els dònuts i això se li ha quedat marcat com a petita mala 

experiència. La quimioteràpia canvia molt els gustos, el que no agrada li agrada i al revés. 

 Va entrar a quiròfan amb la previsió de treure-li un ovari que el tenen congelat perquè amb la 

quimioteràpia podria quedar-se sense fills. Li van punxar les crestes ilíaques per veure si 

quedava alguna cosa. El dia que li van fer tot això va ser el que va sortir pitjor de tots els dies 

que hi va ser, estava feta pols. L’endemà va començar la quimioteràpia, s’hi van estar quinze 

dies i van tornar a casa. El problema que va tenir l’Aida és que no ha aguantat cap sessió de 

Foto de l’Aida Alba Dorca. 
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quimioteràpia i n’ha fet 42, és a dir, que t’envien a casa uns 5 dies i després tornes però ella al 

cap de dos dies havia de tornar corrents perquè agafava febre.  

Les companyes de feina de la mare de l’Aida li van regalar una perruca que li van haver de fer 

expressament. A la perruqueria que li van fer com que se li havia de tallar tot el cabell, li van 

dir si volia que li tapessin el mirall i ella va decidir que no, que ho volia veure i nomes acariciant 

el cabell ja saltava sol, no en tenia ni un d’agafat.  

Després li van operar la cama i el metge li va dir que li salvarien la vida i potser la cama, però 

sinó la tallarien. Els metges són molt clars i els nens ho han de saber. Va tardar 8 hores a sortir 

del quiròfan i li van posar una pròtesis extensible perquè a mesura que creixi se li poden anar 

allargant uns mil·límetres cada cert 

temps. Porta un imant al fèmur i no 

pot passar mai per sota de detectors 

de metall i amb un aparell si es clica 

33 vegades s’allarga la pròtesis del 

fèmur un mil·límetre, fins ara han 

allargat 15 mil·límetres. Li van treure 

mig fèmur i el genoll, però la ròtula 

és seva i a més van treure tota la 

part muscular de dintre i no podia 

aixecar-la, per poder-ho fer va 

costar-li molt i sovint han d’anar a la 

piscina per enfortir la musculatura.  

El càncer va fer metàstasis al pulmó i 

li van treure un tros. Li van donar 

morfina i no suportava que 

l’intubessin, a més no volia menjar i 

es va aprimar fins a 23 quilograms 

fins que li van donar batuts.  
L’Aida amb la radiografia de la seva nova cama. 
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L’Ignasi quan arribava de l’escola abans de tocar la seva germana s’havia de desinfectar amb 

uns líquids, alguna hora tots anaven amb mascareta i era incòmode anar per casa així. A més 

no podien anar-hi ni els amics. L’Alba quan no podia anar a l’escola tenia un professor que li 

feia classes per Skype i quan estava a casa, anava a fer-li. Ara hi va un cop al mes i li fan una 

analítica, gammagrafia i TAC.  

Al cap d’un temps d’estar a l’hospital, van contactar amb l’Aida Make a Wish, que és una 

associació que és arreu del món i és la que va proporcionar gratuïtament el viatge a la família 

de l’Aida a Orlando, per complir el somni de l’Aida. L’associació sol·licita si hi pot anar la família 

i ells posen els horaris, per tant la família s’ha d’adaptar perquè els del parc fan l’esforç de 

convidar. 

Van visitar 7 parcs temàtics i havien d’anar a 9 però al tenir la cama acabada d’operar no hi van 

anar. Allà on vivien durant el viatge, era un espai on només hi podien anar les famílies amb 

nens amb càncer i tant sols s’hi podia anar una vegada a la vida. Les cases eren totes diferents i 

molt especials i va ser fundat per un pare que se li va morir el fill de càncer. A més hi havia un 

arbre que n’hi deien l’arbre dels desitjos i feia sons com roncar i un sostre amb milers 

d’estrelles que representaven un nen amb càncer cada estrella.  

L’Aida i un seu amic en el TEDxPladelaCalma 
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Just quan arribaves a la casa que et tocava, et demanaven la direcció  i l’endemà t’arribava 

l’estrella. Segons diu la mare, tot era màgic i tot va ser molt diferent a la realitat.  Van arribar 

amb maletes petites i van acabar comprant-ne una el doble de gran perquè cada dia a la nit, 

els hi posaven un regal i quan arribaven se’l trobaven i tota la maleta gran estava plena de 

regals. Després van anar a fer el somni de l’Aida realitat, que era anar a veure Hogwards, el 

castell real d’en Harry Potter.  

Li van fer un tracta molt especial, és a dir, si la veien paraven la cua i la feien passar primera i 

en canvi aquí això no passa, aquí quan l’Aida es tirava a la piscina tothom marxava. Això passa 

perquè no estem conscienciats, un bon exemple va ser quan l’Ignasi, el germà petit de l’Aida 

tenia la costum d’anar a jugar amb els nens malalts quan s’estaven a l’hospital i ja havia vist de 

tot. Un dia l’Ignasi va anar-se’n a jugar amb un nen que tenia un tumor molt gran entre el nas i 

la boca i el pare del nen es va sorprendre, perquè normalment els nens marxaven, no venien 

cap al seu fill. Això assenyala com són moltes vegades els grans de diferents dels nens.  

Després de que l’obliguessin molt a caminar i li posessin una màquina molt forta que li 

doblegava les cames, no van aconseguir fer-la caminar. De cop i volta un dia durant el viatge, 

estaven a un parc i anava amb crosses i els hi va dir: -ara vinc! –va tirar les crosses pel terra i 

se’n va anar. Van fer molts amics durant al viatge com els d’Argentina que dels tres fills que 

tenien, primer va tenir càncer el fill i després una de les dues filles.  

Finalment, l’Aida ara és una adolescent com qualsevol altra i juntament amb la seva família tot 

i haver passat per molts mals moments, també han viscut aventures que mai s’haurien 

imaginat i són una família d’allò més feliç. Aquest és un exemple molt clar i real de l’esperit de 

superació d’aquesta nena i la seva família i de ben segur que aconseguirà el seu somni de ser 

metge de gran. 

Arbre dels desitjos que roncava i habitació que al sostre hi ha les estrelles dels nens malalts 

d’Orlando. 
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Foto de l’Aida i l’Ignasi, el seu germà amb les samarretes que els hi va regalar l’Abidal del Futbol Club 

Barcelona. 
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4. CONCLUSIONS DEL TREBALL 

El càncer del desenvolupament és una malaltia que pot afectar directament o indirectament a 

qualsevol i és un procés que pot ser que duri mesos o fins i tot anys. Per tant arriba a ser molt 

dur i pesat en qualsevol edat però molt més en els nens. Tot i això, avui dia hi ha un conjunt 

d’associacions que es mouen per ajudar-los i per fer que les hores pesades a l’hospital es 

tornin més dinàmiques i divertides dintre de tot. 

En els casos de càncer infantil, els primers dies que estan a l’hospital tant els nens com els 

pares s’aïllen, i els hi costa assimilar tot el que esta passant. Després es van adaptant a la 

situació i són els propis pares els que es converteixen en un recolzament essencial, i entre ells 

es creen llaços d’amistat de per vida. Tot i això, el tractament del càncer és molt dur, els nens 

necessiten molta força i ganes de viure. 

Tant els afectats com els pares i familiars, necessiten recolzament i ajudes.  Molts dels pares 

s’han de desplaçar des dels seus pobles o ciutats als hospitals, durant el temps que el nen o 

adolescent està ingressat en aquest. Molts pares arriben a perdre la feina perquè no poden 

demanar més dies de festa a les empreses on treballen.  

També és molt important el treball que realitzen els psicòlegs en les famílies. Els pares estan 

angoixats, tenen por i incertesa. El seu pitjor moment és l’espera dels resultats i aquests 

professionals, són els que els ajuden a superar-ho. Les associacions i les cases d’acollida fan un 

treball imprescindible, no només pels nens sinó que també pels pares.  

Els nens quan es curen i surten de l’hospital, n’hi ha que han estat un any o més sense saber 

què a passat fora de l’hospital i tenen que tornar a fer amics, tenen que tornar a l’escola i refer 

la seva vida anterior, però no és la mateixa que abans. Són nens que maduren molt 

ràpidament degut al que han viscut i quan tornen al “món real”, en la majoria dels casos se 

senten incompresos pels seus propis amics. La resta són adolescents, però ells ja tenen una 

maduresa més gran que la de qualsevol nen de la seva edat.  

Hi ha alguns nens que una vegada curats, pateixen la “dependència a l’hospital”. La majoria de 

nens volen sortir i oblidar el més ràpid possible el que els hi ha passat. N’hi ha que fan amics 

per tota la vida, inclús n’hi ha que troben parella. Els ha unit una malaltia i un procés molt 

important en les seves vides que és difícil d’oblidar. L’assessorament psicològic i el caràcter de 

la persona són dos factors importants per superar la malaltia. 
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Cal més, molta més investigació. Darrere dels tractaments del càncer infantil hi ha la feina de 

molts investigadors. Es necessita cada vegada més un tractament individualitzat, buscar les 

bases de la gènesi de la malaltia per intentar-la aturar. Les empreses farmacèutiques 

intervenen poc en el càncer infantil perquè és una malaltia rara amb prevalença més baixa 

respecte el càncer adult, però l’impacte del càncer infantil és molt important perquè afecta a 

nens de curta edat. 
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5. GLOSSARI 

- Àcid fòlic: és una vitamina hidrosoluble necessària per la formació de proteïnes 

estructurals i hemoglobina, pertany al complex de vitamines B.  

- Actinomicina D, Vincristina, Doxorubicina són fàrmacs quimioteràpics 

anticancerosos.  

- Adrenalectomia  extirpació dels cossos o càpsules suprarenals.   

- Antibiòtic  substància química produïda per un ésser viu o derivada sintètica que 

mata o impedeix el creixement de certes classes de microorganismes sensibles. 

S’utilitza per tractar infeccions produïdes per gèrmens.  

- Antimetabòlits  són substàncies que reemplaces, inhibeixen o competeixen amb un 

compost químic específic a l’interior d’una cèl·lula, la funció del qual és la de 

desestabilitzar. Molts antimetabòlits són útils en el tractament de malalties.  

- Arítmia cardíaca  és un trastorn del ritme cardíac, una alteració de la freqüència 

cardíaca tant perquè s’acceleri, disminueixi o es torni irregular. Es dóna quan es 

presenten anomalies en el sistema de conducció elèctrica del cor.  

- Aspiració i biòpsia de medul·la òssia  extracció d’una mostra de medul·la òssia, sang 

i un tros petit d’os, mitjançant la inserció d’una agulla a l’os del maluc. Es prenen 

mostres dels dos malucs. Un patòleg observa les mostres de medul·la òssia, sang i os 

amb un microscopi per verificar si hi ha signes de càncer.  

- Biòpsia de gangli limfàtic sentinella  extracció d’aquest gangli durant una cirurgia. 

És el primer gangli limfàtic que rep el drenatge limfàtic d’un tumor i és el primer fins a 

on es possible que el càncer es dissemini des del tumor. S’injecta una substància 

radioactiva o un tint blau prop del tumor. Aquesta flueix a través dels conductes 

limfàtics fins als ganglis limfàtics. S’extreu el primer gangli que rep la substància o el 

tint. Un patòleg observa el teixit amb microscopi per verificar si hi ha cèl·lules 

canceroses. Aquest procediment es realitza per verificar si el rabdomiosarcoma dels 

braços o les cames s’ha disseminat fins als ganglis limfàtics. 

- Càncer recurrent  reaparició de la malaltia. És una recaiguda. 

- Cèl·lula aberrant  és una cèl·lula que presenta una anomalia en el seu material 

genètic. 

- Cèl·lula glial  cèl·lules del sistema nerviós. La seva funció principal és la de suport de 

les neurones.  

- Cèl·lules precanceroses  cèl·lules que no són normals. No és càncer però s’hi pot 

tornar si no és tractat.  
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- Citostàtics  fàrmacs antineoplàsics utilitzats en quimioteràpia per tractar el càncer.  

- Colecistitis  inflamació de la paret de la vesícula biliar. 

- Defenses immunitàries  el sistema immunitari és un conjunt d’estructures i 

processos biològics en l’interior d’un organisme que el protegeix contra malalties, 

identificant i matant cèl·lules patògenes i canceroses. 

- Deglució: pas de l’aliment des de la boca a l’estomac.  

- Doxorrubicina   antibiòtic utilitzat en la quimioteràpia del càncer.  

- Ecografia  procediment per el qual es fan rebotar ones sonores d’alta energia 

(ultrasòniques), en teixits o òrgans interns i es creen ecos. Els ecos formen una imatge 

dels teixits corporals que s’anomena ecograma. 

- Encefalopatia  desordre o malaltia de l’encèfal és un síndrome de disfunció cerebral. 

És una alteració de l’estat mental.  

- Embolització  obstrucció d’una artèria o vena.   

- Epistaxis   hemorràgies en les foses nasals. 

- Esplenomegàlia  també anomenada hipertròfia de la melsa. És un engrandiment 

patològic de la melsa, la qual forma part del sistema limfàtic.  

- Estadificació  descriu la gravetat del càncer que pateix una persona, basant-se en 

l’extensió del tumor original i si el càncer s’ha disseminat en el cos o no. És un terme 

que es fa servir per descriure si un càncer s’ha propagat des del lloc on primer es va 

iniciar.  

- Estudi immunohistoquímic  les tècniques de immunohistoquímica (IHQ) permeten 

la identificació, sobre mostres tissulars o citològiques de determinants antigènics 

característics de diferents línies de diferenciació i funcionalisme cel·lular. És una 

tecnologia que s’aplica pel diagnòstic i pronòstic. És útil per la classificació d’algunes 

neoplàsies amb alt grau d’anaplàsia o de metàstasis.  

- Examen pelvià  el ginecòleg examina els òrgans femenins i revisa que no existeixin 

problemes ginecològics.  

- Exploració òssia  procediment utilitzat per verificar si hi ha cèl·lules en els ossos que 

es multipliquen ràpidament, com les canceroses. S’insereix una quantitat molt petita 

de material radioactiu d’una vena, que passa per tot el torrent sanguini. Quan el 

material radioactiu s’acumula en els ossos, es pot detectar amb un escàner.  

- Gas mostassa  les mostasses sulfurades o gasos mostasses són una classe d’agents 

relacionats entre ells de la guerra química que són citotòxics i vesicants quan 

s’exposen a la pell i els pulmons. Va ser usat per primera vegada a Flandes (Bèlgica) 
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durant la Primera Guerra Mundial. Normalment es presenten amb un color marró-

groguenc i una olor que s’assembla molt a la de la planta de la mostassa. 

- Glutamina  un dels 20 aminoàcids que intervenen en la composició de les proteïnes. 

- Icterícia  la coloració groguenca de la pell i mocoses deguda a un augment de la 

bilirubina que s’acumula als teixits (paladar, conjuntiva...). 

- Intratecal  relacionat amb l’estructura, procés o substància situada en l’interior 

d’una baina, especialment el líquid cefaloraquidi. 

- IRM  imatges per ressonància magnètica. És el procediment en el qual s’utilitza un 

imant, ones de ràdio i una computadora per crear imatges d’àrees internes del cos. 

També s’anomena imatges de ressonància magnètica nuclear (IRMN). 

- Limfedema  edema crònic, indolor de les extremitats inferiors amb major 

freqüència, pot ser hereditari o secundari a lesions o obstrucció limfàtica. 

- Limfòcits  un dels cinc principals glòbuls blancs. Els limfòcits són la base del sistema 

immunitari, protegeixen l’organisme de les infeccions, produeixen anticossos i lluiten 

contra el càncer. Els dos tipus principals de limfòcits són el B i el T.  

- Líquid cefaloraquidi  procés d’exploració mitjançant el qual s’agafen una sèrie 

d’imatges de l’interior del cos, des d’angles diferents. Les imatges són creades per una 

computadora connectada a una màquina de raigs X. S’injecta un tint en una vena o 

s’ingereix, perquè els òrgans o els teixits es destaquin més clarament. Aquest 

procediment també s’anomena tomografia computeritzada (TC).  

- Microcirurgia  camp quirúrgic que utilitza tècniques reparació dels vasos sanguinis i 

dels nervis mitjançant magnificació amb lupes al microscopi.  

- Microscòpia òptica i electrònica  estudi de laboratori en el que s’observen les 

cèl·lules d’una mostra de teixit amb microscopis comuns i d’alta potència per verificar 

si hi ha certs canvis en les cèl·lules.  

- Mononucleosis infecciosa  malaltia infecciosa produïda pel virus de Epstein-Barr i 

caracteritzada per símptomes com manifestacions clíniques (faringitis, febre i 

adenopaties) i manifestacions hematològiques. 

- Mutació  canvi o alteració permanent en el material genètic d’una cèl·lula. 

- OMS  Organització Mundial de la Salut. És l’autoritat directiva i coordinadora de 

l’acció sanitària en el sistema de les Nacions Unides. És la responsable del lideratge en 

assumptes sanitaris mundials, configurar l’agenda de les investigacions en salut, 

establir normes etc. 

- Pancreatitis  inflamació del pàncrees. Es dóna quan els enzims pancreàtics que 

digereixen el menjar, s’activen en el pàncrees enlloc de fer-ho en l’intestí prim.  
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- Pirimidina  compost orgànic, semblant al benzè, però amb un anell heterocíclic. Es 

sintetitzen al citoplasma i formen nucleòtids. 

- Pòlip  tumor o protuberància visible macroscòpicament que es projecta en la 

superfície d’una mucosa. 

- Promiscuïtat  pràctica de relacions sexuals amb vàries parelles o grups.  

- Procés neoplàsic  procés de creixement descontrolat de cèl·lules en un teixit o òrgan 

que desemboca a la formació d’un neoplasma. 

- Prova Papanicolau  també s’anomena citologia vaginal. Es realitza per a diagnosticar 

el càncer cervicouterí i s’agafen mostres de cèl·lules epitelials de l’endocervix (orifici 

que comunica amb la part més externa de l’úter) i de la vagina que per determinar la 

presència d’una possible neoplàsia de coll uterí. La citologia obtinguda ha de ser 

analitzat per metges anatomopatòlegs experimentats. 

- Punció lumbar o espinal  procediment per recollir líquid cefaloraquidi (LCR) de la 

columna vertebral per verificar si hi ha cèl·lules canceroses. Es realitza introduint una 

agulla entre dos ossos de l’espinal i cap a la columna vertebral per extreure una 

mostra de LCR. 

- Purines  grup de molècules que es troben en la naturalesa en tots els éssers vius. 

Estan implicades en una gran quantitat de rutes bioquímiques i són essencials per la 

vida. 

- Septicèmia  infecció greu i potencialment mortal. Pot sorgir d’infeccions a tot el cos 

(pulmons, abdomen, vies urinàries...). 

- Síndrome de Fanconi  trastorn dels tubs renals en el qual certes substàncies 

(glucosa, fosfats, bicarbonat i aminoàcids), normalment absorbides en el torrent 

sanguini pels ronyons, són alliberades en l’orina.  

- Síndrome de Li-Fraumani  classe hereditària de mutació genètica. 

- TEP  la tomografia per emissió de positrons és una tecnologia sanitària pròpia de la 

medecina nuclear. És una tècnica no invasiva de diagnòstic i investigació “in vivo” per 

imatge, capaç de mesurar l’activitat metabòlica del cos humà. 

- Transfusions  la transfusió de sang és la transferència de sang o un component 

sanguini d’una persona (donant) a una altra (receptor). 

- Vascularització  producció de vasos o augment del nombre de vasos sanguinis i 

limfàtics en un teixit, òrgan o regió de l’organisme.  
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