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INTRODUCCIÓ 

 

La motivació principal d’aquesta recerca va ser conèixer més a fons el càncer 

de mama, una malaltia molt freqüent entre la població. Però sobretot em vaig 

voler centrar en el càncer de mama hereditari, que forma un petita part de tots 

els càncers de mama diagnosticats però del qual cada vegada se’n 

descobreixen més coses.  

Les ganes de voler conèixer aquesta malaltia més a fons em venen de que fa 

dos anys i mig va diagnosticar càncer de mama a la meva mare, que aleshores 

tenia 47 anys. Com que era molt jove i tenia una tieta que havia tingut càncer 

d’ovari, la van derivat a la unitat de càncer familiar. El fet de barrejar genètica i 

medicina em va cridar l’atenció i vaig pensar que seria un bon tema sobre el 

qual podria profunditzar més.  

Així doncs, els meus objectius principals per a aquest treball són: conèixer més 

profundament el càncer de mama, la seva classificació i els tractaments; més 

concretament el d’origen hereditari; saber com funciona l’Unitat de Càncer 

Familiar i els laboratoris on es seqüencia l’ADN; conèixer les associacions 

d’ajuda mútua, principalment, la que tenim aquí Manresa, l’Olivera, i, amb els 

coneixements adquirits tant amb la recerca com al servei d’oncologia de Sant 

Joan de Déu i la UHC Familiar que tenen allà, poder analitzar un cas real: crear 

un arbre, fer un estudi familiar i arribar a unes conclusions.  
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1. EL CÀNCER DE MAMA 

El càncer de mama és un tipus de càncer (malaltia 

en què un grup de cèl·lules desenvolupen un 

creixement descontrolat) que s'inicia al teixit de la 

glàndula mamària en dones i, més rarament en 

homes. Actualment és el segon tipus de càncer més freqüent després del 

càncer de pulmó, contant ambdós sexes, i el més freqüent en dones. També és 

la cinquena causa de mort més comuna i, tot i que és unes 100 vegades més 

freqüent en dones que en homes, la taxa de supervivència és la mateixa per als 

dos sexes.  

Normalment les cèl·lules creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules que 

el cos necessita. Quan les cèl·lules envelleixen, moren i són reemplaçades per 

les noves. De vegades aquest cicle es pot alterar: les cèl·lules no moren quan 

ho haurien de fer i alhora en van creant de noves, de manera que el cos es 

troba amb un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes cèl·lules poden 

formar una massa o un teixit que es denomina tumor. 

Els tumors poden ser benignes o malignes: 

• Tumors benignes: no són càncer. Les seves cèl·lules no envaeixen altres 

parts del cos; generalment es poden treure i no solen tornar a aparèixer. 

• Tumors malignes: sí que són càncer. Les cèl·lules d’aquests tumors 

poden envair teixits propers o bé disseminar-se per altres parts del cos. 

Aquesta disseminació des d’una part del cos a una altra s’anomena 

metàstasi. 

El càncer de mama es pot trobar en diferents situacions: 

• In situ: es diu així quan es troba localitzat on es va iniciar, al ducte o al 

lòbul. 

• Infiltrant: quan trenca el ducte o el lòbul i s’infiltra en el teixit de la mama. 

• Amb disseminació limfàtica: quan les cèl·lules canceroses són 

transportades als ganglis a través de la limfa. El grup ganglionar que 

més sovint queda afectat és el de l’aixella. 
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• Amb disseminació a través de la sang: la sang transporta les cèl·lules 

canceroses a altres òrgans; els més freqüents són els ossos, el fetge, el 

pulmó i el cervell. Així, el càncer que es genera en aquests òrgans té el 

mateix tipus de cèl·lules que el càncer de mama, per tant s’anomena 

càncer de mama amb metàstasi. 

1 

Metàstasis 

El càncer de mama s’origina al pit però es pot propagar a altres parts del cos 

per els vasos limfàtics o sanguinis, per això moltes vegades es fa un buidat 

axil·lar si alguns limfomes estan contaminats per cèl·lules cancerígenes.  

També pot ser propagat als pulmons, la pleura (membrana que recobreix els 

pulmons), el fetge, el cervell i sobretot als ossos ( vèrtebres, ossos llargs del 

braç, cames i costelles). Quan el càncer de mama fa metàstasi als ossos, 

elimina part del teixit ossi sa, causant punts febles que es fracturen amb 

facilitat. En aquesta etapa,el càncer de mama es pot tractar durant molts anys 

però no es pot curar.  

                                            
1 Fotografia extreta de l’OncoGuia de mama 

Ganglis limfàtics 

Vasos limfàtics 

Mugró

Ductes

Lòbuls

Greix 
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Els tumors de mama es classifiquen segons 4 aspectes: 

• Patologia: aparença histològica (anatomia microscòpica) 

• Grau del tumor. Un tumor ben diferenciat (baix grau) s'assembla als 

teixits normals. Un tumor pobrament diferenciat (alt grau) es compon de 

cèl·lules desorganitzades i, per tant, no s'assembla als teixits normals. 

Els tumors moderadament diferenciats (grau mitjà) són en un punt 

intermedi. 

• Estat d’expressió proteica i gènica: se sotmeten a proves els 

receptors d'estrogen (ER), receptor de progesterona (PR) i proteïnes 

HER2/neu. Ajuda a predir el seu pronòstic i a l’oncòleg a triar el 

tractament més adequat per a cada cas.  

• Estadi del tumor: L’estadi del tumor es valora segons la classificació 

TNM ( tumor primari, ganglis limfàtics regionals i metàstasi a distància). 

L’estadi del tumor es valora entre I-IV. 2 

 

SÍMPTOMES 

Normalment, en les primeres fases de la malaltia, no apareixen símptomes. Per 

tant, quan el tumor és detectat en aquetes fases inicials és per alguna altra raó, 

com per exemple que la dona segueix un programa de prevenció o per una 

mamografia feta per una altra causa.  

En fases més avançades, els símptomes més comuns són: 

- Aparició d’un nòdul a la mama que abans no hi era 

- Aparició d’un nòdul a l’aixella 

- Canvi de la mida d’una de les mames 

- Irregularitats al contorn mamari 

- Alteracions a la pell de mama: canvis de color, pell de taronja, llagues... 

- Canvis en el mugró 

- Menys mobilitat en una de les mames quan s’aixequen els dos braços al 

mateix temps. 

                                            
2 Taula concreta de cada estadi a l’annex. 
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ESTADIATGE: 

Estadi 0: carcinoma in situ 

-Carcinoma in situ lobular (LCIS). Les cèl·lules canceroses es troben dins del 

conducte del lòbul. Rarament és un tumor invasiu, però la seva presència 

incrementa el risc de càncer en les dues mames. 

-Carcinoma ductal in situ (DCIS) o carcinoma intraductal. Les cèl·lules 

canceroses es troben dins del ducte. En aquest estadi el càncer no envaeix les 

estructures properes, però podria créixer i passar a carcinoma invasiu si no es 

tracta. 

3 

 

 

 

Estadi I:  

És l’estadi inicial del càncer invasiu de mama. El tumor s’ha estès cap a les 

estructures properes, però no fora de la mama. Té una mida aproximada no 

superior a 2 cm i els ganglis no n’estan afectats. 

Estadi II: 

Un tumor que es troba en aquest estadi es pot presentar de diferent maneres. 

-El tumor no és més gran de 2 cm i s’estén als ganglis limfàtics de l’aixella.        

-El tumor té una mida de 2 a 5 cm i pot estar disseminat o no als ganglis de 

l’aixella.                     

-El tumor és més gran de 5 cm, però no s’ha disseminat als ganglis de l’aixella. 

                                            
3 Fotografies extretes de l’OncoGuia de mama 

DCIS 
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Estadi III: 

El tumor pot ser gran i estar disseminat a la mateixa mama i als ganglis de 

l’aixella. També anomenat càncer localment avançat. El podem trobar en les 

diferents situacions següents:  

 

Estadi IIIA 

-El tumor és més petit de 5 cm, està disseminat als ganglis de l’aixella, els 

quals estan adherits a altres estructures properes. 

-El tumor és més gran de 5 cm i està disseminat als ganglis de l’aixella 

 

 Estadi IIIB 

-El càncer ha crescut i s’ha estès a la pell o a la paret toràcica. 

-El càncer s’ha disseminat als ganglis d’aixella de manera massiva. 

-El càncer s’ha disseminat als ganglis limfàtics mamaris interns o de la paret 

toràcica. 

-Càncer inflamatori de mama: aquest és un tipus molt poc freqüent d’estadi IIIB. 

Es caracteritza perquè la mama està envermellida i inflamada perquè les 

cèl·lules canceroses obstrueixen els vasos limfàtics de la mama. 

 

Estadi IIIC 

Es tracta d’un tumor de qualsevol mida que s’ha disseminat en diferents vies: 

-Als ganglis de la paret toràcica i l’aixella. 

-Als ganglis supraclaviculars i infraclaviculars 
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Estadi IV: 

La metàstasi és a distància. El càncer s’ha disseminat a altres parts del cos. 

-Càncer recurrent: es produeix quan, un cop ha passat un temps després 

d’haver tingut càncer de mama, torna a aparèixer localitzat a la mama, a la 

paret toràcica o en una altra part del cos. És el que anomenem recaiguda. 

També podem trobar un tumor en estadi IV al primer diagnòstic però és molt 

poc freqüent menys del 5% de tots els casos. 

 

TRACTAMENTS: 

El tractament del càncer de mama depèn de la patologia, l’estadiatge del tumor, 

el tipus biològic de tumor, com també de l’expedient mèdic de cada malalt. Com 

en altres tumors, el tractament és multidisciplinari, és a dir, diverses disciplines 

de la salut intervenen per treballar juntes i combinar teràpies. 

Cirurgia 

La cirurgia és una de les tècniques més utillitzades per al tractament del 

càncer de mama. Com més petit és el tumor més opcions quirúrgiques 

podem trobar:  

 Cirurgia conservadora  

 4-Tumorectomia: extirpació del tumor i d’un marge de teixit sa al voltant del 

tumor.  

-Mastectomia parcial o segmental: extirpació d’un quart o un segment de la 

mama que té el tumor.  

                                            
4 Fotografia extreta de l’OncoGuia de mama 
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 En aquests casos, després de la intervenció s’aplica radioteràpia sobre la 

zona afectada. La combinació de la cirurgia i la radioteràpia rep el nom de 

tractament conservador i és el tractament d’elecció en qualsevol estadi de la 

malaltia. Les indicacions depenen de la relació entre la grandària del tumor i 

el volum de la mama. La mama, després d’una tumorectomia, ha de quedar 

estèticament correcta. La tumorectomia s’obté amb un marge de seguretat 

de, com a mínim, 1 mm. Si calgués, a més, quimioteràpia, la radioteràpia es 

faria al final. 

Cirurgia radical 

 -Mastectomia radical simple: extirpació total de la mama, inclòs el mugró, 

però no els ganglis limfàtics. 

5 

 -Mastectomia radical modificada: extirpació total de la mama i els ganglis 

limfàtics de l’aixella.  

 

                                            
5 Fotografies extretes de l’OncoGuia de mama 
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La indicació de la mastectomia ha quedat limitada, amb el pas dels anys, 

a un nombre cada vegada menor de situacions, ja que tenim el 

coneixement del fet que la mastectomia no significa un avantatge 

respecte a la supervivència o al control local de la malaltia. 

Per saber si els ganglis de l’aixella estan afectats es fan dos tipus de 

cirurgies: 

-Biòpsia del gangli sentinella: l’objectiu és identificar el primer gangli sobre 

el qual drena la mama. Si en el gangli es roben cèl·lules canceroses, cal 

revisar la resta de ganglis axil·lars i extirpar-los. Si estan afectats s’haurà 

de fer una limfadenoectomia, si no ho estan es pot evitar igual que els 

efectes secundaris que podria tenir. 

-Limfadenoectomia axil·lar: consisteix en l’extirpació de ganglis de l’aixella 

per tal d’analitzar-los i veure si hi ha cèl·lules canceroses. La quantitat de 

ganglis extirpats pot variar. L’objectiu és treure’ls tots per analitzar si 

n’estan afectats i evitar deixar cèl·lules que puguin portar a una recaiguda. 

Cirurgia de reconstrucció mamària 

Reconstrucció de la mama: aquesta intervenció no és un  tractament pel 

càncer, sinó que serveix per restablir la forma de la mama en els casos en 

què s’ha practicat una mastectomia. Es pot dur a terme en el mateix 

moment en què es practica l’extirpació de la mama (reconstrucció 

immediata) o posteriorment en una altra operació (reconstrucció diferida). 

La mama es pot reconstruir  amb teixits d’una altra part del cos (empelts) o 

amb implants sintètics (pròtesis internes). També és possible no fer la 

reconstrucció i utilitzar pròtesis externes. Les reconstruccions mamàries 

són molt importants per al malalt, psicològicament, perquè el fet de perdre 

una part del cos acostuma a suposar un xoc important al pacient. 

 

Radioteràpia 

 La radioteràpia és un tractament que utilitza raigs d’alta energia per eliminar 

cèl·lules canceroses. En els casos de càncer de mama el més habitual és 

aplicar-la després de la cirurgia i, si cal, la quimioteràpia, amb l’objectiu de 
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destruir possibles cèl·lules tumorals que haguessin pogut quedar, és un 

tractament complementari. El fet de que sigui l’últim tractament pot comportar 

més risc local, però al llarg dels anys s’ha pogut comprovar que globalment és 

millor i tots els tractaments resulten, en aquest ordre, més efectius. És una 

medicina més, igual que altres tractaments com poden ser la quimioteràpia o 

l’hormonoteràpia, però no es pot prescindir de la radio perquè redueix el risc a 

una recaiguda i , per tant, augmenta la supervivència de la pacient, a més de 

permetre la conservació de l’òrgan en molts més casos. Trobem dos tipus de 

radioteràpia: l’externa i la interna, encara que la que s’utilitza en la major part 

dels casos és la primera. 

Radioteràpia externa: el tractament l’aplica una màquina externa al cos que 

dirigeix la radiació específicament sobre el lloc on es vol aplicar. S’aplica 

diàriament, 5 dies a la setmana, i acostuma a durar diverses setmanes. La 

llargada de cada aplicació és de no més de 5 minuts. Es distribueix la 

radioteràpia per fraccions per tal de donar temps al teixit sa de regenerar-

se i poder matar la cèl·lules dolentes per parts (tolerància i eficàcia) 

Braquiteràpia o radioteràpia interna: consisteix en la implantació d’uns tubs 

de plàstic estrets i l’aplicació, a través dels tubs, d’una substància 

radioactiva directament o a prop d’on s’ha extirpat el tumor.  

Efectes secundaris 

Cèl·lules de la pell: epitelitis, rubefacció, inflamació... 

- Es traca amb pomades, no calen antiinflamatoris.  

Cèl·lules sanguínies: disminució dels glòbuls blancs, vermells i plaquetes. 

Òrgans: si la radiació toqués el pulmó es tenen símptomes d’un fort 

constipat que es pot tractar. Si la radiació toqués el cor hi ha un risc més 

elevat de fer un infart al cap dels anys. A més, la radiació, pot provocar una 

acumulació de líquid i més color al pit. 

Segona tumoració radioinduida: és  molt estrany però hi pot haver una 

recaiguda amb un sarcoma als vasos provocat per la radioteràpia. 
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Quimioteràpia 

La quimioteràpia és l’ús de medicaments específics que tenen com a objectiu 

destruir les cèl·lules canceroses.  Aquests medicaments es distribueixen per tot 

el cos a través de la sang. Hi ha diverses modalitats per administrar la 

quimioteràpia: 

Quimioteràpia adjuvant o complementària: s’administra després de 

l’operació qu s’ha fet per a extirpar el tumor i/o els ganglis, per evitar 

recaigudes i disseminació. Aquesta modalitat és la més comuna en estadis 

poc avançats de la malaltia.  

Quimioteràpia neoadjuvant o primària: s’administra com a primer 

tractament, abans de la cirurgia, per reduir la mida del tumor i evitar la 

disseminació. Aquesta modalitat ajuda a que l’intervenció quirúrgica sigui 

menys invasiva i la recuperació sigui millor.  

Quimioteràpia pal·liativa: s’aplica en els casos en que la malaltia ja ha estat 

disseminada amb la finalitat de prolongar la supervivència i tractar els 

símptomes. Aquesta modalitat no té la intenció de curar la malaltia sinó 

d’alleujar-ne els símptomes. 

La quimioteràpia que es fa servir en el tractament del càncer de mama pot ser 

administrada per via oral o per via endovenosa, segons els medicaments que 

siguin més convenients per a cada pacient. Generalment l’aplicació d’aquests 

tractaments no requereix ingressar a l’hospital i es desenvolupa als hospitals de 

dia. 

La quimioteràpia actua específicament sobre les cèl·lules que es divideixen 

ràpidament, tant en les canceroses com en les sanes. És per això que poden 

aparèixer efectes secundaris, els quals poden ser diferents, tant de tipus com 

d’intensitat, segons el medicament utilitzat, la dosi i la durada del tractament. 

Tenint en compte la localització de les cèl·lules que es divideixen ràpidament, 

els efectes secundaris es relacionen amb: 

- Cèl·lules de la sang: augmenta el risc de tenir infeccions, més facilitat 

per fer-se hematomes o per sagnar i sentir-se més feble o cansat que 

habitualment. 
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- Cèl·lules de les arrels dels cabells: segons el medicament utilitzat hi pot 

haver pèrdua del cabell o canvi del color i consistència. 

- Cèl·lules de l’aparell digestiu: pèrdua de l’apetit, nàusees, vòmits, 

diarrea, dificultat per empassar o tenir algunes nafres a la boca i als llavis. 

 

Teràpia hormonal 

La teràpia hormonal és útil per controlar i tractar els tumors amb resultats 

positius a les anàlisis de receptors de l’estrogen i la progesterona, perquè això 

significa que aquests tumors necessiten hormones per créixer. Aquesta teràpia 

consisteix a administrar hormones, generalment per via oral, que bloquegen 

l’acció dels estrògens sobre les cèl·lules malignes del càncer de mama o la 

seva formació. Amb aquesta acció n’impedeixen el creixement i el tumor pot 

disminuir i fins i tot desaparèixer.  

El tractament hormonal es pot administrar sol o bé combinat amb altres 

tractaments. 

Teràpies biològiques: anticossos monoclonals 

Les teràpies biològiques actuen ajudant el sistema immunològic a lluitar contra 

el càncer. Només actuen contra les cèl·lules malignes i no sobre les sanes i, 

per tant, els efectes secundaris són menors i generalment ben tolerats. S’indica 

aquest tractament quan són alts els nivells del gen HER2/neu, que genera una 

proteïna específica que participa en la regulació del creixement cel·lular. La 

seva presència elevada indica un creixement més ràpid de les cèl·lules 

tumorals i més probabilitat que el càncer torni. Entre el 15% i 20% dels càncers 

de mama presenten positivitat en aquest gen. 

 El fàrmac actua bloquejant aquest gen, cosa que fa més lent o atura el 

creixement de les cèl·lules malignes. El fàrmac emprat és el trastuzumab, i 

s’administra per via endovenosa. 

Es pot aplicar sol o amb quimioteràpia.  
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2.CÀNCER DE MAMA HEREDITÀRI 

 

El càncer de mama és el càncer més freqüent en dones, així que una història 

familiar positiva de càncer de mama, no implica necessàriament la presència 

d’una mutació genètica hereditària amb predisposició per al càncer de mama; 

ja que la mama és un òrgan molt propici a fer tumors a causa de l’ús que se’n 

fa al llarg de la vida de la dona i els canvis als quals es veu sotmès. Per tant, és  

important saber que del total de casos de càncer de mama, el 70% seran 

tumors del tipus poblacional, el 15-20% correspondran a casos d’agregació 

familiar i només el 5-10% seran hereditaris. 

El grup d’agregació familiar està format per aquelles famílies amb diversos 

casos de càncer de mama sense que sigui evident un patró d’herència 

autosòmica dominant; es considera que aquests casos seran deguts a una 

predisposició genètica més feble, encara no ben definida, probablement 

resultat de la interacció de múltiples gens de baixa penetració juntament amb 

l’efecte de factors ambientals. Les persones que pertanyen a aquest grup 

presenten un increment del risc de càncer respecte a la població general. 

D’altra banda, es denomina càncer de mama i ovari hereditaris el desenvolupat 

com a conseqüència de mutacions en els gens de susceptibilitat a càncer d’alta 

penetració com el BRCA1 i BRCA2. També s’han descrit altres gens d’alta 

penetració per a càncer de mama com són: el gen p53 (síndrome de Li-

Fraumeni), el gen PTEN (síndrome de Cowden) i el gen STK11 (síndrome de 

Peutz-Jeghers), entre d’altres. 
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Relació entre el càncer de mama i el d’ovari 

El càncer de mama i el càncer d’ovari són dos tipus de càncer diferents, però a 

l’hora de valorar l’herència d’aquests els hem de mirar en conjunt, ja que són 

les mutacions en els mateixos gens (BRCA1 i BRCA2) les que augmenten la 

predisposició d’una persona a patir algun dels dos càncers. Per tant,  

l'associació de càncer de mama i ovari en una mateixa família és un factor de 

risc per identificar una mutació en els gens BRCA1 i BRCA2. Si es té en 

compte la baixa incidència de càncer d'ovari en la població general 

(aproximadament del 2% al llarg de la vida), l'agregació familiar de més d'un 

cas de càncer d'ovari o de mama i ovari és molt infreqüent, per la qual cosa la 

seva existència suggereix una predisposició hereditària a desenvolupar 

aquestes neoplàsies. 

 

Tipus de mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2 

El BRCA1 i BRCA2 són els gens coneguts més importants en la susceptibilitat 

al càncer de mama hereditari. La base de dades International Breast Cancer 

Information Core ha recollit més de 1.000 mutacions diferents de cada gen, el 

60% de les quals s'han detectat una sola vegada. 

Les mutacions són canvis permanents en l'ADN que es transmeten a la 

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

També es poden produir per errades en la replicació i en la reparació de l'ADN. 

Les mutacions són una de les principals causes de variabilitat genètica. 

Les proteïnes formades a partir dels gens BRCA1/2, s’ha vist que, actuen com 

a reparadores de l’ADN i la seva inactivació, per culpa d’una mutació, origina 

inestabilitat genètica, que provoca indirectament l’aparició d’un tumor per 

acumulació de mutacions en altres gens. 

 Però no totes les mutacions d’aquests gens afecten de la mateixa manera, hi 

ha evidències que mostren que les mutacions en l’extrem 5’ del gen BRCA1 

incrementa més el risc per al càncer d’ovari que les que es roben en l’extrem 3’. 

També hi ha una regió central en la proteïna BRCA2 que s’associa a un 

nombre més elevat de casos de càncer d’ovari que en d’altres.  
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Característiques dels tumors hereditaris 

La majoria dels tumors hereditaris són carcinomes ductals invasius. A més, als 

provocats pel gen BRCA1 són triple negatius, és a dir, té els receptors ER, PR i 

HER2 negatius. Tenen un alt grau histològic i índex mitòtic.6 També, se li 

associen una major freqüència (11%),que al poblacional (3-5%), de carcinomes 

medul·lars, un subtipus de càncer de mama ductal invasiu que te una aspecte 

semblant a la medul·la, amb un alt grau respecte la seva aparença però de baix 

grau respecte el seu comportament que fa més fàcil tractament.  

 

Síndrome de LiFraumeni 

El síndrome de Li-Fraumeni és una malaltia hereditària que segueix un patró 

autosòmic dominant. Els pacients afectats presenten una mutació al gen p53 

del cromosoma 17.  Aquest és un gen supressor de tumors que es troba amb 

freqüència mutat en les cèl·lules que componen els tumors malignes. La seva 

funció és codificar la proteïna p53, la qual impedeix realitzar la divisió cel·lular si 

la molècula d'ADN no s'ha replicat de forma correcta. Quan aquest gen es troba 

mutat, aquesta funció s’inhibeix i això implica que les cèl·lules que no s’han 

replicat de forma correcte es divideixin sense control. A causa d'això les 

mutacions que afecten la funció del gen fan l'individu molt propens al 

desenvolupament de osteosarcomes (càncer d’ossos) altres sarcomes, càncer 

de mama, leucèmies, limfomes i tumors cerebrals.  El SLF es diagnostica quan 

es presenten totes les característiques següents: 

• sarcoma en un individu menor de 45 anys d'edat, 

• un familiar de primer grau amb càncer amb menys de 45 anys d'edat i 

• un familiar de primer o segon grau amb càncer amb menys de 45 anys 

d'edat o sarcoma a qualsevol edat. 

 

 

                                            
6  Vegeu els 4 aspectes a tenir en compte a l’hora de classificar un tumor (Càncer de mama 
pàg. 8) 



20 
 

Síndrome de Cowden 

El síndrome de Cowden és una malaltia d’origen genètic que es transmet  a 

partir d’un patró autosòmic dominant . Es caracteritza per l’aparició de tumors 

benignes, anomenats hamartomes, principalment a la pell, tiroides, mama, úter, 

tracte gastrointestinal i cervell.  

És una malaltia molt poc freqüent ( 5 cada un milió d’habitants) i és degut al la 

mutació del gen PTEN del cromosoma 10. Les persones que la pateixen tenen 

predisposició a presentar tumors malignes a la mama, tiroides i endometri.  

Els símptomes que poden presentar les persones que pateixen SC són: 

• Problemes d'aprenentatge, autisme i / o retard mental 

• Mida gran del cap 

• Certs tipus de lesions o pàpules (paquets) a la pell (un dermatòleg els  

pot reconèixer). 

• Risc alt de desenvolupar tumors, benignes i cancerosos 

síndrome de peutzjeghers 

El síndrome de Peutz-Jeghrs és una malaltia hereditària que segueix un patró 

autosòmic dominant. La persona que el pateix presenta pòlips intestinals i té un 

risc més elevat  de desenvolupar certs tipus de càncers. Afecte a 1 de cada 

25.000 a 300.000 naixements i és provocat per la mutació del gen STK11 del 

cromosoma 19, que l’inactiva.  

Els símptomes són: 

• Taques pigmentades de color marró o blau grisenc als llavis, les genives, 

el revestiment interior de la boca i la pell 

• Hipertròfia de les mans i els peus , dits de baqueta de timbal. 

• Còlics en l'àrea abdominal 

• Pigues fosques en i al voltant dels llavis d'un nadó recent nascut.  

• Sang a la femta que es pot observar a simple vista (ocasionalment) 

• Vòmits  

 

 



21 
 

3.FACTORS PERJUDICIALS 

Ambientals i de conducta 

L’edat. El risc de patir càncer de mama augmenta amb l’edat. La majoria dels 

casos solen aparèixer per sobre dels 50 anys. Aquesta malaltia no és gaire 

comuna abans de la menopausa. Hi ha òrgans que utilitzem més que d’altres o 

es veuen sotmesos a treballs més costosos, aquest és el cas de la mama que 

durant els anys, i sobretot després de la menopausa, es veu sotmès a molts 

canvis hormonals extrems i això provoca un desgast en les glàndules 

mamàries. 

Una dieta rica en greixos, l’obesitat i el consum d’alcohol també són perjudicials 

i, en edats avançades, ens podrien provocar un càncer de mama, degut a la 

degradació de les glàndules mamaries. 

Exercici físic, la manca d’exercici físic s’ha relacionat amb diferents tipus de 

càncer i, d’altra banda, practicat amb moderació, l’exercici pot contribuir a 

prevenir un percentatge significatiu de tumors. 

Estudis realitzats per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) 

mostren que l’ús d’anticonceptius orals augmenta “moderadament” el risc de 

patir un càncer de mama durant el període en què es prenen. Però el fet de que 

aquests es prenen en edats joves, el risc és menor.  

Exposició a estrogen: L’estrogen és una hormona femenina que controla el 

desenvolupament de les característiques sexuals secundàries, com el 

desenvolupament de les mames. La producció d’estrògens disminueix amb la 

menopausa. Alguns estudis mostren que l’exposició a l’estrogen durant molt de 

temps pot incrementar el risc de càncer de mama. 

• Les dones que han tingut la primera menstruació abans dels 12 anys o la 

menopausa després dels 55 tenen més risc, perquè han estat més 

temps exposades a l’estrogen. 

• Les dones que han tingut el primer fill després dels 30 anys. 

• Les dones que no han tingut mai fills. 

• Les dones que utilitzen la teràpia substitutiva hormonal, estrògens, en la 

menopausa. 
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Genètics 

El fet de tenir un familiar amb càncer de mama és un factor de risc important i 

demostrat, però cal considerar que només n’augmenta el risc i és secundari als 

efectes ambientals i les pautes de conducta de cada persona. Potser que es 

tingui una mare i una germana amb càncer de mama però que tu no el 

desenvolupis perquè portes un millor estil de vida. Tot  i així, hi ha estudis que 

han demostrat que tenir un familiar de primer grau, sigui mare o germana, amb 

càncer de mama incrementa en 1,5-2 el risc d’una dona de desenvolupar 

càncer de mama. Aquest risc és superior si l’edat de diagnòstic és inferior als 

50 anys o si és un càncer de mama bilateral. 

Tenir una mutació en els gens BRCA1 i BRCA2 augmenta molt el risc. Segons 

uns estudis anglosaxons, el risc acumulat de càncer de mama als 70 anys és 

del 65% per a portadors de mutació en BRCA1 i del 45% en BRCA2; i quant al 

càncer d’ovari s’estima un risc acumulat als 70 anys del 39% per a portadors de 

mutació en BRCA1 i de l’11% en BRCA2, ja que el d’ovari és un càncer molt 

menys freqüent. 

4.PREVENCIÓ 

Poblacional 

- Reduir els greixos en la dieta 

- Evitar l’obesitat  

- Reduir el consum de tabac i  d’alcohol.  

- Fer activitat física amb regularitat. 

- Cribatge 

L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases inicials, 

abans que se’n presentin els símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo. 

A Catalunya, el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama, convida 

totes les dones entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys. 
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La mamografia és una radiografia de les mames que genera 

una mínima radiació. Per fer una mamografia, la mama se 

situa entre dues plaques que la comprimeixen per tal millorar la 

qualitat de la imatge. La compressió genera un dolor 

suportable que només dura uns segons. Perquè no quedi cap 

zona del pit sense explorar, generalment es fan dues 

mamografies de cada mama. 

Risc moderat  

A més dels criteris de prevenció poblacional cal afegir:  

Autoexploració mamària mensual, exploració clínica mamària anual, 

mamografia anual a partir dels 35 i adherir-se al programa de cribatge 

poblacional als 50 anys. Valorar assaig de quimioprevenció que és un 

procediment que consisteix en l’ús de substàncies químiques per reduir el risc 

de desenvolupar càncer o bé, intentar evitar que es produeixi un segon càncer. 

Per al càncer de mama trobem dos tipus principals de quimioprevenció: 

• Tamoxifè: el seu ús redueix el risc de desenvolupar càncer de mama i a 

més, també redueix la recurrència de càncer de mama en dones que 

hagin estat diagnosticades d’aquest. 

• Pastilles anticonceptives: encara que les pastilles anticonceptives 

poden augmentar el risc de desenvolupar càncer de mama en 

portadores de mutacions en els gens BRCA1/2, està demostrat que el 

seu ús redueix el risc de desenvolupar càncer d’ovari 

Risc alt 

A part dels criteris de prevenció poblacional cal afegir:  

Autoexploració mamària mensual a partir 18 anys, exploració clínica mamària 

anual a partir 20 anys, mamografia anual a partir 25 anys, ecografia mamària 

cada 6 mesos a partir 25 anys, ressonància magnètica mamària anual a partir 

25 anys, ecografia transvaginal i la prova del marcador tumoral Ca 125, que es 

mesura en un anàlisis de sang i sobretot és present en el càncer d’ovari, a 

partir 30-35 anys cada 6 mesos. En homes, cribratge anual de pròstata a partir 

40 anys. Valorar quimioprevenció i cirurgies reductores del risc: ooforectomia i 

mastectomia. 

Mamografia amb un 

tumor de mama 
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5.COM HO VIU EL MALALT? 

Associacions d’ajuda mútua 

Les associacions o grups d’ajuda mútua són grups de persones que: 

- comparteixen un problema de salut o situació social comuna.  

- es reuneixen per fer alguna cosa per a millorar aquest problema o aquesta 

situació. 

- es donen suport i informació en aquestes reunions de grup. 

- treuen un benefici personal i/o col·lectiu i de repercussió social. 

El seu objectiu és donar-se suport i serveis materials o emocionals per tal 

d'alleugerar a la persona afectada, als seus familiars o als seus cuidadors. És 

un recurs social i sanitari, on les persones afectades d'alguna malaltia, conflicte 

personal o situació especial i també els professionals de la Sanitat, Serveis 

Socials o Educatius, poden trobar l'associació o el grup d'ajuda mútua adequat 

a la seva necessitat. 

En el nostre cas el que tenen en comú totes aquestes persones integrants del 

grup d’ajuda és que han patit un càncer de mama i aquest fet fa que les 

persones que hi acudeixin se sentin compreses per les ja associades ja que 

tothom ha passat pel mateix.  

A Manresa tenim una associació d’ajuda mútua per a malalts de càncer de 

mama, l’Olivera.  

7 

 

 

 

 

 

                                            
7 Fotografia extreta de http://www.oliveramanresa.org  
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L’Olivera 

 

L’associació l’Olivera duu a terme bàsicament dues tasques generals:8 

1. Parlar i ajudar a les dones amb càncer de mama. És més fàcil poder 

parlar amb algú que ha passat pel mateix que tu i també ha tingut la malaltia 

que no pas amb la família, que encara que és un dels pilars fonamentals 

psicològicament parlant, no arriba mai a ser el mateix que el que et pot arribar a 

donar algú que t’entén completament perquè també ho ha viscut. 

2. Reivindicativa. Detecten errors en el sistema sanitari i busquen una igualtat 

de tractaments i opcions per a totes les pacients. 

Les dones de l’associació es reuneixen cada dilluns de 6 a 8 de la tarda i 

ofereixen tan tracte personalitzat com activitats en grup. 

Activitats grupals 

- Cursos relacionats amb la malaltia 

- Teràpies alternatives 

- Xerrades sobre temes concrets que puguin ser interessants per a les dones 

- Sessions de relaxació, que les ajuden molt, amb diferents mètodes 

- Sessió de psicologia grupal 

- Participació en congressos, assembles, xerrades... més per el tema 

reivindicatiu, ja que és una associació federada. (FECMA) 

Aquestes activitats són escollides per les dones de l’associació al principi del 

curs en una trobada on es fa una pluja d’idees i, entre totes, decideixen quines 

podrien ser les més interessants de fer al llarg de l’any.  

 

 

                                            
8 Fotografies extretes de 
http://www.oliveramanresa.org 
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Seguiment personalitzat 

Les dones arriben a l’associació a través d’amics, coneguts, familiars, l’hospital 

o perquè han visitat la pàgina web (http://www.oliveramanresa.org). 

Primer de tot es troben amb la pacient una o dues dones de l’associació, al 

local o a fora, per xerrar. El més importat en aquesta primera trobada és 

escoltar a les dones, perquè és el que necessiten i es mereixen, ser 

escoltades. Després se li expliquen les opcions que dóna l’associació i se 

l’aconsella amb el que es pugui, i per últim, si decideix seguir, se li dóna una 

persona de contacte adequada segons l’edat i les inquietuds de la dona. 

Les dones poden anar assistint a les activitats programades per l’associació, 

anar al local cada dilluns o, si ho prefereixen, quedar amb la persona de 

contacte per parlar i veure com porta el procés.  

També disposen de contactes amb diferents botigues on pots trobar 

complements com ara perruques i mocadors per quan se’ls cau el cabell.  

Normalment, quan s’acaba el tractament, les dones marxen ja que la por inicial 

ja ha desaparegut, encara que sempre queda un vincle especial amb la 

persona que t’ha anat seguint, escoltant, animant i donant suport al llarg de tot 

el procés. Moltes d’aquestes dones tornen abans del primer control perquè és 

quan la por torna, però saben que allà sempre seran ben rebudes, escoltades i 

compreses perquè són pors que totes han passat.  

 

En l’actualitat l’Olivera està formada per unes 35 o 40 associades que treballen 

per ajudar a totes les dones que pateixin càncer de mama i tinguin, pors, 

dubtes o simplement es vulguin sentir compreses. Però també segueixen allà 

perquè mai s’està curat, és important que se sàpiga, igual que moltes altres 

coses de la malaltia de les quals també et pots informar a l’associació.  

 



27 
 

Testimoni de dones de l’associació 

Les dones de l’associació de l’Olivera em van convidar a anar a passar un 

dilluns a la tarda amb elles a l’associació i així em van poder explicar la seva 

experiència personal amb la lluita contra el càncer de mama.  

Maria Dolors: 

La Ma. Dolors és la més nova a l’Olivera i va ser la primera a explicar-me la 

seva experiència. Ella va ser diagnosticada fa menys d’un any quan ja tenia 

més de 70 anys i vivia sola, perquè era viuda i els seus fills eren grans i ja 

vivien fora de casa. Al principi, quan li van diagnosticar, es va espantar una 

mica , però després s’ho va agafar millor, perquè ella ja tenia experiència amb 

el càncer a causa d’altres familiars que n’havien tingut. 

Després de l’operació la van deixar marxar a casa el mateix dia, a més no li van 

haver de fer quimioteràpia, només radio. Els seus fills la van acompanyar i van 

estar amb ella en tot moment. Tot i així, com no podien fer-li companyia va 

decidir anar a l’associació, on encara segueix anant cada dilluns. Va destacar 

sobretot les sessions amb el psicòleg, que totes les dones estimen molt; els 

cursos de cuina i els massatges de so, que semblaven realment interessants.  

La Dolors ja feia uns mesos que havia acabat el tractament i estava molt bé. 

 

Feliça 

La següent a explicar-me la seva experiència va ser la Feliça que, com molt bé 

el seu nom indica, és una dona molt feliç que sempre intenta buscar el costat 

bo de les coses i mirar-s’ho tot en positiu.  

La Feliça ja fa 9 anys que és a l’associació, hi va entrar per una amiga que 

pintava que ara, malauradament, ja no hi és. Ella ja estava força conscienciada 

perquè havia tingut més familiars amb càncer de mama, així que no va ser un 

cop tant dur, que combinat amb el seu caràcter tant optimista va fer que es 

prengués bé la noticia i lluités amb totes les seves forces i acceptés el 

tractament que li havien de fer, ja que a ella si que li van haver de fer 

quimioteràpia.  
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Mentrestant la Feliça va seguir ballant, que li agrada molt,, balls en línia i balls 

de saló; passejant, anant a l’associació... però sempre amb optimisme.  

 

Consol 

La Consol va tenir càncer de mama fa uns 3 anys, quan en tenia 48. Ella era 

molt jove i no s’ho va prendre bé, tot i que no li van haver de fer quimioteràpia. 

Coneixia l’associació i, per tant, va decidir anar-hi de seguida. Encara que tenia 

experiència amb el càncer de mama perquè la seva mare també n’havia tingut, 

a ella l’ha ajudat molt poder anar allà els dilluns amb totes les dones. I més 

encara quan va tenir una recaiguda dos anys després del primer càncer. Va 

explicar que les recaigudes són molt més dures, espanten molt més , penses 

que el que has fet no ha servit per a res.  

 

Imma: 

L’Imma és la presidenta de l’Olivera, va tenir càncer de mama fa 22 anys, quan 

només en tenia 42. Ella s’ho va prendre molt malament, estava molt empipada i 

volia fer vida normal.  

Li van fer quimioteràpia i radioteràpia, però en aquella època no hi havia 

l’hospital de dia d’oncologia i havia d’anar cada 3 setmanes a la farmàcia a 

buscar els medicaments i portar-los a Barcelona perquè li fiquessin. No li va 

caure el cabell, només se li va esclarissar i de seguida va tornar a la vida de 

cada dia.  

Aleshores em van explicar l’origen de l’Olivera.  

Tot va començar quan unes quantes dones van decidir anar a una sessió 

grupal que feia un psicòleg al servei d’oncologia de l’hospital. Això els va donar 

la idea de muntar una associació per donar-se suport i ajudar-se les unes a les 

altres. Així que un dia van anar unes 8 o 9 dones i alguns metges a l’Ateneu i 

allà van començar a fer tots els papers necessaris per tirar endavant 

l’associació. 
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Aleshores va arribar el moment de triar el nom. Els va costar una mica perquè 

volien un nom de planta però no acabaven de trobar la més adient amb el seu 

esperit i amb el que volien transmetre. Fins que a algú se li va acudir el nom de 

l’Olivera. L’olivera és una planta forta, que dura molts anys; suporta llargs, secs 

i freds hiverns i, reneix.  

També em van explicar una història molt bonica sobre uns coixins en forma de 

cor que donen des de l’associació. Aquests coixins els va fer una americana 

que tenia una germana amb càncer de mama que després de fer-li el buidat 

axil·lar no se sentia còmode amb cap coixí. Ella va decidir buscar la millor 

forma i mida perquè no sentís cap molèstia. Quan van trobar el coixí ideal, que 

curiosament tenia forma de cor, el van començar a donar, primer a l’hospital on 

treballava, perquè era infermera, per a  les dones que els hi havien fet un 

buidat axil·lar. Aquests coixins es van anar estenent per tot el món fins a arribar 

aquí. Els que donen a l’associació estan fets a França, que els fabriquen de 

manera gratuïta, i elles els entreguen a les dones.  

 

Va ser molt agradable que compartissin les seves experiències i històries amb 

mi. Ràbia, por, impotència, són les sensacions que majoritàriament tenen les 

dones que van a l’associació. Però totes elles són molt fortes i lluitadores com 

una olivera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coixins del cor 
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La meva experiència amb el càncer de mama 

Jo tenia 15 anys quan a la meva mare, amb només 47 anys, li van diagnosticar 

un càncer de mama. Evidentment, en aquell moment els temes científics no em 

van interessar gaire, el que em preocupava era ella.  

La primera notícia, saber que la teva mare té càncer de mama, és la més dura. 

Malauradament, és normal sentir a parlar del càncer i de gent que n’ha tingut o 

que, fins i tot, ha mort per culpa d’ell.  És una malaltia molt present a les 

nostres vides, però no penses mai que et pugui tocar a tu o a un familiar tant 

proper, o almenys, no tant d’hora.  

Com que ella era jove la van operar molt ràpid, cirurgia conservadora amb 

reconstrucció al moment. Les notícies que van anar arribant després van ser 

gairebé totes bones: no era un tumor tant dolent com ens pensàvem, no estava 

gaire avançat, no s’havia disseminat per als vasos limfàtics...fins i tot ens van 

dir que potser no hauria de fer quimio, però al final li van haver de fer per 

disminuir el risc de recaure. 

La quimio va ser el més dur, fins aleshores no semblava malalta i la veies igual 

de forta, -perquè la meva mare és la més forta de tots nosaltres- però la quimio 

la debilitava molt i li va fer caure el cabell. Això, probablement, és el que em va 

impactar més i el que em va fer adonar de que la meva mare, tot i que fes vida 

normal i es comportés igual que sempre, estava malalta. Jo personalment no 

vaig viure gaire amb ella aquest tros perquè vaig marxar tot un mes aquell estiu 

però sé que els primers dies després de que li donessin la quimioteràpia es 

trobava força malament, de fet, no em va poder venir a buscar a l’aeroport quan 

vaig tornar perquè feia dos dies que li havien donat la nova tanda de quimio. 

Tot i així, jo només volia el millor per a ella, i la quimioteràpia la curava. Al final, 

però, va acabar fent un tractament més curt perquè va fer una reacció al·lèrgica 

a un dels medicaments i no el va poder prendre. 

La radioteràpia li va anar molt millor, si que va haver d’anar durant tot un mes 

cada dia a Sant Cugat, però la acompanyava el meu pare amb el cotxe i no li 

provocava tot el malestar que li feia la quimioteràpia.  

Quan la van derivar a la UCH Familiar i li van dir que érem una família de risc, 

no va dubtar a fer-se les proves perquè creiem que és millor saber-ho per 
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poder després prevenir la malaltia i afrontar-ho. Afortunadament, l’estudi 

genètic va sortir negatiu, però encara tenim un cert risc. 

Actualment, la meva mare està bé. Segueix amb el tractament hormonal que li 

causa algun efecte secundari i també li ha quedat alguna seqüela de la 

quimioteràpia, però segueix fent vida normal i és tant forta com era i com va ser 

durant tot el procés.  

Crec que la meva mare va ser una dona molt valenta, amb l’ajuda d’una amiga 

que també havia passat pel mateix, la seva vitalitat característica i, potser, amb 

el nostre recolzament familiar, també, va tirar endavant i se’n va sortir. Ella, 

com moltes altres dones que lluiten contra el càncer de mama, és un exemple 

per a tots.  

 

Com ho viuen les dones amb càncer de mama hereditari? 

Els testimonis que he recopilat són tots de dones amb càncer de mama, però 

com ho viuen les dones que saben que ho porten al gens? 

Normalment, les dones a les que se’ls troba càncer d’origen hereditari ja tenen 

experiència amb la malaltia perquè ja l’han vist en la seva mare, la seva tieta, la 

seva germana o cosina, i estan molt informades sobre el tema; tenen 

coneixements sobre el transcurs de la malaltia. Moltes, com que acostumen a 

està diagnosticades joves, tenen filles petites i, a part de la por que puguin tenir 

per a elles mateixes, també pateixen per les seves filles.  

Culpabilitat, és un dels sentiments que moltes tenen més sovint. Se senten 

culpables d’haver transmès el gen a les seves filles i que per culpa d’elles, en 

un futur hagin de passar pel mateix. Aquesta és la diferència més important, 

que moles vegades tenen més por per al que els hi pugui passar a les seves 

filles o nebodes que no pas per la seva pròpia malaltia.  

El problema que a vegades també se’ls presenta, quan encara no han passat la 

malaltia però saben que tenen un risc molt elevat, és el tema de les cirurgies 

preventives. Potser pensem que només és cosa de famosos però hi ha forces 

dones que ho escullen.  
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6.UNITAT DE CÀNCER FAMILIAR (UHC Familiar) 

La unitat de càncer familiar és una part més del servei d’oncologia de l’hospital 

que s’encarrega de fer un estudi de les famílies que podrien ser candidates a 

patir càncer hereditari i que han estat derivats per un dels oncòlegs o metges 

de capçalera.  

L’UCH Familiar consta, com a mínim, d’un oncòleg, una infermera i un biòleg 

especialitzat en genètica. Que s’encarreguen cadascun d’una part del procés 

d’avaluació de risc de les famílies.  

Com treballen? 

El pacient és derivat a l’UHC Familiar per un metge i es demana hora per una 

primera visita. 

 Aquesta visita pot ser duta a terme tant per l’oncòleg com pel biòleg, i és 

bàsicament informativa tant per el pacient com per la persona que la porta. Al 

pacient se li explica una mica com anirà tot el procés, la seva situació,les 

opcions que té i compromisos que ha de prendre. S’obre una fitxa per la família 

i es fa un primer arbre genealògic amb la informació que tingui el pacient en 

aquell moment. El professional demana al pacient més informació necessària 

per acabar de concretar el risc de la família, ja que per fer una valoració 

correcta del risc és necessari: 

-Informació de tres generacions de la família com a mínim indicant tots els 

casos de càncer. 

-Documentació que permeti la confirmació dels diagnòstics de qualsevol 

neoplàsia i malalties associades (si fos possible, els informes 

anatomopatològics de les diferents neoplàsies), l'edat del diagnòstic o de 

defunció. 

- Actualització periòdica dels arbres genealògics. 

En les altres visites es segueix completant l’arbre amb la nova informació que 

porti el pacient del que se li havia demanat. A partir d’aquesta informació, més 

o menys completa i concreta, es redacta un informe amb totes les 

recomanacions que han de seguir els familiars.  
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Si es classifica la família d’alt risc es posa a l’abast del pacient l’opció, i la 

recomanació, de fer-se un estudi genètic per veure si el càncer és del tipus 

hereditari. L’estudi genètic es fa a la persona amb el diagnòstic més jove de 

càncer de mama o ovari. 

Tot i així l’estudi genètic és opcional i hi ha famílies que opten per no fer-se’l ja 

que creuen que no és necessari saber-ho o que tampoc hi podrien fer res en el 

cas que aquest donés positiu.  

 Al final de tot es fa un informe definitiu amb les recomanacions específiques 

per cada família que el pacient haurà de repartit als seus familiars perquè 

estiguin al corrent del procediment que han de seguir per prevenir la malaltia. 

Si l’estudi dóna positiu en mutacions dels gens BRCA1/2 en aquesta persona 

les familiars, sobretot les filles de la pacient, tenen l’opció de fer-se un estudi 

genètic per veure si elles també han heretat el gen mutat o no.  

Quan es té coneixement de la presència de la mutació en un dels dos gens, o 

en tots dos, una de les opcions és la cirurgia preventiva. Aquestes tècniques no 

són molt conegudes per la població, tot i que, hi ha forces pacients amb el gen 

mutat que decideixen fer-ho.  
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Procés de seqüenciació dels gens BRCA1/2 
Primer es separa el filament del gen desitjat de la mostra que obtenim de 

l’anàlisi de sang, s’intenta obtenir-ne més d’una. Aquest filament passa per un 

procés anomenat PCR que el que fa és una ampliació d’aquest gen, és a dir, 

d’un filament en fa un nombre molt més gran de còpies del mateix gen. 

D’aquesta manera el gen és molt més fàcilment identificable i visible per l’ull 

humà. Aquest procés pot durar forces hores, depenent de la llargada del gen, ja 

que es tracta d’anar repetint un mateix cicle fins a obtenir el resultat desitjat. A 

continuació, aquests milers de filaments d’ADN són introduïts en un màquina 

que seqüència el gen. L’aparell dóna un color per a cada base nitrogenada i 

així acaba formant la seqüència del gen per comparar-la i descobrir si hi ha 

alguna mutació.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Fotografies als aparells de seqüenciació de l’ADN  fetes als laboratoris Echevarne 
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7.ANÀLISI D’UN CAS REAL 

Aquest estiu he tingut la sort de poder fer, durant tot el mes de juliol, estada a 

l’empresa al servei d’oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. 

Allà he pogut observar com funcionen les consultes d’oncologia i l’hospital de 

dia. Gràcies a això també he pogut parlar amb professionals expertes en el 

tema, sobretot amb la biòloga d’oncologia de la unitat de càncer familiar que 

m’ha deixat observar mentre passava consulta i m’ha explicat com funciona la 

UHC Familiar. Gràcies al fet d’haver estat allà he pogut elaborar un arbre 

genealògic de la meva família i estudiar-lo a fons com farien a la UHC Familiar, 

a més m’han pogut proporcionar dos altres arbres genealògics reals, però 

anònims, per així poder-los comparar amb el que he fet jo mateixa. Com que a 

Manresa no disposem d’una unitat de radiologia, també vaig anar a parlar amb 

la doctora encarregada de la radiologia de mama a l’Hospital General de 

Catalunya a Sant Cugat, on vaig poder veure com es treballa allà. A més, vaig 

tenir l’oportunitat de poder veure els laboratoris Echevarne on fan les proves de 

seqüenciació de l’ADN.  

Estudi de la Família 

La pacient, de 47 anys, presenta un carcinoma ductal infiltrant de grau 2 a la 

mama esquerra. El tumor fa 22 mm de diàmetre total (la part més llarga) i els 

receptors ER+, PR+, HER2-. El tumor es troba en l’estadi IIA. 10 

Es realitza una cirurgia conservadora a la mama esquerra, seguida de 

reconstrucció mamària i biòpsia del gangli sentinella. Després de l’operació 

s’administra quimioteràpia complementària, seguida de radioteràpia i teràpia 

hormonal durant cinc anys, durant els quals s’haurà d’anar fent controls.  

Als antecedents familiars es troba una tieta paterna amb càncer d’ovari als 77 

anys, per això es deriva la pacient a l’Unitat de Càncer Familiar.  

El tumor de la pacient no presenta les característiques que majoritàriament 

presenten els tumors del tipus hereditari, però no sempre es compleixen així 

que s’ha de fer un estudi de la família per decidir el grau de risc. 

                                            
10  Vegeu l’apartat Càncer de mama. 
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Per fer l’estudi de la família,vaig recopilar tot la informació familiar possible per 

elaborar l’arbre genealògic. La branca que hem de seguir és la paterna ja que 

si seguim per aquí és on trobem l’altre dona que ha tingut càncer, en aquest 

cas d’ovari. Jo he pogut elaborar un arbre que avarca fins a sis generacions, 

encara que en el passat no se sabia gaires coses sobre el càncer i no podem 

confirmar de tot els casos més antics o saber, en alguns casos, el tipus de 

càncer que van patir. Malgrat això l’arbre és prou extens com per veure si hi ha 

una herència o no.  

Com podem observar en l’arbre, hi ha tres dones amb càncer de mama o ovari 

que estiguin confirmats i amb un grau de parentiu alt. A l’hora de contar el grau 

de parentiu, en el cas del càncer de mama i/o ovari hereditari, els homes és 

com si no hi fossin, ens els saltem. Així doncs, la pacient té una familiar de 

primer grau amb càncer d’ovari, de gran, i una de segon grau amb càncer de 

mama amb poc més de 50 anys.  

En la línia de descendència entre la pacient i l’altra dona amb càncer de mama 

hi ha una dona entremig. El fet de que aquesta dona no tingués càncer de 

mama o ovari i, moris molt gran d’algun tipus de càncer digestiu, però sense 

confirmar; ens indica  que probablement no hi ha cap mutació ens els gens 

BRCA1/2.   

Si seguim mirant més amunt en l’arbre podem observar que hi ha altres casos 

de càncer en la família, però la majoria són digestius i no estan directament 

relacionats amb el càncer de mama. A més, la majoria de les dones de la 

família van morir en edats molt avançades, totes per sobre o al voltant dels 90 

anys, i aquest fet, a l’època, és molt estrany. Això ens reafirmaria en l’opció de 

que probablement no trobem cap mutació, encara que cal dir que en aquesta 

família, sobretot en les últimes generacions que és on apareixen els càncer de 

mama i el d’ovari, hi ha molt poques dones i això ens fa més difícil veure si es 

tracta de càncer hereditari o no. No obstant, si seguim les pautes de risc que 

ens marca el consell genètic11, podem observar que amb aquestes condicions 

(dos o més casos de càncer de mama o ovari en familiars de primer o segon 

                                            
11  Vegeu  Taula de valoració de risc familiar per al la síndrome de càncer de mama i ovari 
hereditari, annex pàg. 48 
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grau), es considera una família amb alt risc de càncer de mama i/o ovari 

hereditari.  

En aquest punt, amb tota la informació recopilada, es farien recomanacions a 

les dones de la família per un alt risc de càncer de mama i ovari*. A més, es 

dóna l’opció, i es recomana, fer un estudi genètic per veure si es troba una 

mutació ens els gens BRCA1/2 i saber si es tracta d’una família amb càncer 

hereditari.  

Es fa una seqüenciació dels dos gens per veure si es troben mutacions 

puntuals (substitució d’una base nitrogenada per una altre) i una MLPA que 

troba grans errors en l’ADN com grans delecions o insercions en el gen concret 

que s’hagi seqüenciat.  Si l’estudi sortís positiu sabríem que es tracta d’una 

mutació en aquests gens. Però si l’estudi no dóna positiu, el resultat es 

inconclús, perquè encara no se sap la funció de tots els gens del genoma humà 

i podria ser que es trobés un altre gen que, mutat, augmenti el risc de càncer 

de mama o ovari.  

En el cas d’aquesta família, tant la seqüenciació de l’ADN com la MLPA, donen 

negatiu en mutacions en els gens BRCA 1 i 2. Com que el resultat és 

indeterminat, l’estimació del risc s’ha de fer a partir de l’història familiar. 

Com que no podem descartar-ho del tot, la família segueix tenint un risc alt per 

al càncer de mama i ovari, encara que no caldrien unes recomanacions tant 

estrictes com les que tenen les famílies amb mutacions en els gens BRCA1/2, 

ja que no presenta gaires casos i només un d’ells es consideraria en edat jove. 

Per tant, les recomanacions finals són: 

- Autoexploració mamària i exploració clínica de les mames a partir dels 

25-30 anys 

- Mamografia anual a partir dels 30 anys, que es pot complementar amb 

una ecografia i ressonància magnètica en edats joves en el cas que la 

densitat mamària dificulti la interpretació de la mamografia. A partir dels 

50 anys mamografia biennal (adherir-se al programa de cribatge 

poblacional) 

- Ecografia transvaginal anual a partir dels 30-35 anys.  
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Comparació de la família estudiada amb altres famílies 

Família amb una mutació al gen BRCA1 

Com podem observar en aquest arbre, a diferència del que hem estudiat, hi ha 

molts més casos de càncer de mama i ovari i, en edats joves. L’arbre esta 

format per 3 generacions en les quals podem veure 5 casos de càncer de 

mama, tots amb menys de 50 anys, i un d’ovari en una de les dones que ja 

havia patit un càncer de mama.  

Les famílies amb mutacions en el gen BRCA1 tenen un risc de tenir càncer de 

mama i d’ovari més alt que en les famílies portadores d’una mutació en el gen 

BRCA2 i, molt més alt que les famílies que no presenten cap mutació encara 

que hagin estat classificades de risc alt, com la que hem estat estudiant.  

Quan es comparen els dos arbres, el de la família estudiada i el del BRCA1+, 

es pot veure una gran diferència en la freqüència en que es troba una dona 

amb càncer de mama i/o ovari i amb l’edat del diagnòstic. En l’arbre que hem 

estudiat podem veure una família molt més extensa on la majoria de gent està 

sana o té un altre tipus de càncer no relacionat amb el de mama. En canvi en 

l’arbre BRCA1+, només hi apareixen 3 generacions, però en les tres hi ha com 

a mínim una dona amb càncer de mama i/o ovari.  

A més, en aquest arbre podem seguir la línia de l’herència de la mutació 

perquè les persones de la família que han volgut s’han fet seqüenciar el gen 

per veure si l’havien heretat o no. 

Les pautes de prevenció en aquest cas amb BRCA1+ són: 

- Autoexploració mamària mensual a partir 18 anys, exploració clínica mamària 

anual a partir 20 anys  

- Mamografia anual a partir 25 anys, ecografia mamària cada 6 mesos a partir 

25 anys, ressonància magnètica mamària anual a partir 25 anys  

- Ecografia transvaginal i la prova del marcador tumoral Ca 125 a partir 30-35 

anys cada 6 mesos. En homes, cribratge anual de pròstata a partir 40 anys. 

-Valorar quimioprevenció i cirurgies reductores del risc: ooforectomia i 

mastectomia. 
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Família amb una mutació al gen BRCA2 

En l’arbre BRCA2+ podem veure 14 casos de càncer de mama en 4 

generacions, un d’aquests bilateral i dos en homes. Com ja havíem vist, el 

càncer de mama en homes és molt poc freqüent, menys de l’1% de tots els 

casos diagnosticats. El fet de no trobar un sinó dos casos de càncer de mama 

en homes ja és un motiu suficient per pensar que hi pot haver una mutació, 

especialment, en el gen BRCA2, ja que hi ha estudis que demostren que hi ha 

un percentatge elevat d’homes amb càncer de mama que tenen una mutació 

en el gen BRCA2 (56%).  

Les mutacions en el BRCA2 comporten menys risc que les del BRCA1 per al 

càncer d’ovari i és per això que en aquesta família, per exemple, no n’hi trobem 

cap. A més el risc per al càncer de mama també és lleugerament més baix i 

podem comprovar que la majoria els ha tingut en edats més avançades i 

normals.  

Si el comparem amb la família que hem estat estudiant podem observar que en 

una família tant àmplia com l’estudiada es trobarien molts més casos de càncer 

de mama com en la BRCA2+ i, sobretot, també n’hi haurien en homes, ja que 

n’hi ha molts més que dones. En l’arbre BRCA2+ es pot veure una línia 

d’herència molt clara, cosa que no podem veure en la que hem estudiat que 

queda tot més diluït.   

Les pautes de prevenció per a aquesta família amb BRCA2+ són: 

- Autoexploració mamària mensual a partir 18 anys  

- Exploració clínica mamària anual a partir 20 anys  

- Mamografia anual a partir 25 anys, ecografia mamària cada 6 mesos a partir 

25 anys, ressonància magnètica mamària anual a partir 25 anys  

- Per als homes: seguiment clínic amb autoexploració mamària mensual, 

exploració clínica i valoració amb mamografia. anual de pròstata a partir 40 

anys. 

-Valorar quimioprevenció i cirurgies reductores del risc: ooforectomia i 

mastectomia. 
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CONCLUSIÓ: 

Crec que he  assolit el objectius que m’havia proposat al principi i, fins i tot, 

m’he endut alguna sorpresa pel camí que he pogut anat incorporant al treball, 

com per exemple les entrevistes de les dones que no estaven planejades des 

d’un bon principi, però que han resultat molt enriquidores per a mi. 

El fet d’haver estat al servei d’oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de 

Manresa m’ha estat de molta ajuda, sobretot perquè he pogut veure de prop les 

consultes i, especialment, he pogut observar com es feien els estudis familiars 

per al càncer hereditari a la UHC Familiar del mateix servei d’oncologia de 

l’hospital, i adquirir els coneixements necessaris per a poder estudiar un cas jo 

mateixa i interpretar altres arbres.  

Va ser a la consulta de la UHC Familiar, al veure altres casos que venien a fer-

se l’estudi, on vaig pensar que seria bona idea de comparar el cas que havia 

estat estudiant, que m’havia donat negatiu en l’estudi genètic, amb altres casos 

de famílies que si que havien donat positiu en mutacions als gens BRCA1 i 2. 

Aquesta és un dels apartats que vaig incorporar a mesura que anava adquirint 

coneixements en la redacció del treball.  

Crec que la part que m’ha  colpit i sorprès, emocionalment, més del treball ha 

estat la fortalesa psicològica amb la que totes les dones han de fer front i lluitar 

contra la malaltia; la importància que té tenir un suport psicològic, algú que 

t’escolti i t’entengui i, la solidaritat que hi ha entre unes i altres. Ha estat molt 

gratificant poder conèixer també aquesta altra vessant de la malaltia, no només 

la vida del malalt a l’hospital sinó la vida que fa fora i amb la que s’ha 

d’enfrontar dia a dia quan no es troba bé o no es veu en cor de fer-ho. 

M’ha encantat fer aquesta recerca i poder-la combinar, a més, amb l’estada a 

l’empresa a l’hospital, i crec que he après molt i ha estat molt enriquidor per a 

mi tant com a estudiant com a persona. I sobretot poder explicar aquest 5-10% 

del càncer de mama que és hereditari, però que la gent no coneix gaire perquè 

és un camp molt nou i encara s’està investigant i millorant cada dia, encara que 

de mica en mica es dóna a conèixer cada vegada més. 
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També valoro molt el fet d’haver pogut veure totes les instal·lacions de les 

consultes, l’hospital de dia de Manresa; el servei de radioteràpia, les màquines, 

els llocs de treball de l’Hospital General de Catalunya; el funcionament d’un 

laboratori on seqüencien mostres d’ADN, la maquinària utilitzada, el procés a 

seguir i, sobretot haver pogut parlar amb grans professionals del sector que 

m’han atès fantàsticament, han respost totes les meves preguntes i han resolt 

els dubtes que pogués tenir a mesura que avençava en el treball.  
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ALTRES FONTS 

- Entrevista a la Dra. Montserrat Domènech, cap de servei d’Oncologia a 

l’hospital de San Joan de Déu de Manresa. 

- Entrevistes a la genetista Judit Sanz, genetista de la UHC Familiar del servei 

d’oncologia de Sant Joan de Déu de Manresa. 

- Entrevista a la Dra. Ma. José Cambra, oncòloga radiòloga de l’Hospital 

General de Catalunya. 

- Entrevista a Carme Montoriol, biòloga de Laboratoris Echevarne. 

- Entrevista a l’associada a l’Olivera Roser Pagan 

- Entrevistes a les dones de l’Olivera 

- Material familiar: arxius, certificats de defunció literals, testaments i entrevistes 

a Francesc i Montserrat Domènech. 
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Taula de valoració de risc familiar per al la síndrome de càncer de 

mama i ovari hereditari 

 

Famílies d’alt risc de càncer de mama i ovari hereditaris 

� Tres o més familiars de primer grau* afectes de càncer de mama i/o ovari 

� Dos casos entre familiars de primer/segon grau*: 

� Dos casos de càncer d’ovari 

� Un cas de càncer de mama i un altre de càncer d’ovari 

� Un cas de càncer de mama en home i un altre de càncer de mama/ovari 

� Dos casos de càncer de mama en menors de 50 anys 

� Un cas de càncer de mama bilateral i un altre de càncer de mama (un 

menor de 50 anys) 

� Càncer de mama diagnosticat abans dels 30 anys 

� Càncer de mama i ovari en una mateixa pacient 

� Càncer de mama bilateral diagnosticat abans dels 40 anys 

 
Individus de risc moderat de càncer hereditari 
 

Familiars de primer grau de persones afectes de càncer 

en famílies amb: 

� Un cas de càncer de mama entre 31 i 50 anys 

� Dues familiars de primer grau diagnosticades de càncer de mama a una 

edat entre els 51 i 59 anys 

� Un cas de càncer de mama bilateral més gran de 40 anys 

 
(* No considerar els homes en comptabilitzar el grau de parentesc) 
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Taula de classificació dels tumors de mama 
TUMOR PRIMARI (T) 
Tx ¬ Tumor primari que no pot ser avaluat 
T0 ¬ Sense prova de tumor primari 
Tis ¬ Carcinoma in situ, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobel·lar in situ o malaltia de Paget del mugró sense tumor 
associat. 
[Nota: la malaltia de Paget associada a un tumor es classifica d’acord amb la mida del tumor.] 
T1 ¬ Tumor de 2,0 cm o menys en la seva dimensió més gran 
T1mic ¬ Microinvasió 0,1 cm o menys en la seva dimensió més gran 
T1a ¬ Tumor de més de 0,1 cm però no més de 0,5 cm en la seva dimensió més gran 
T1b ¬ Tumor de més de 0,5 cm però no més d’1,0 cm en la seva dimensió més gran 
T1c ¬ Tumor de més d’1,0 cm però no més de 2,0 cm en la seva dimensió més gran 
T2 ¬ Tumor de més de 2,0 cm però no més de 5,0 cm en la seva dimensió més gran 
T3 ¬ Tumor de més de 5,0 cm en la seva dimensió més gran 
T4 ¬ Tumor de qualsevol mida amb extensió directa a: a) paret toràcica o b) pell, només com es descriu més endavant 
T4a ¬ Extensió a paret toràcica, sense incloure-hi el múscul pectoral 
T4b ¬ Edema (inclou pell de taronja) o ulceració de la pell de la mama o nòduls cutanis satèl·lits confinats a la mateixa 
mama 
T4c ¬ Alhora T4a i T4b 
T4d ¬ Carcinoma inflamatori 
 
GANGLIS LIMFÀTICS REGIONALS (N) 
Nx ¬ Ganglis limfàtics regionals que no puguin ser avaluats (p. ex., prèviament resecats) 
N0 ¬ Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals 
N1 ¬ Metàstasi en el/s gangli/s limfàtic/s axil·lar mòbil ipsilateral 
N2 ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics axil·lars ipsilaterals fixos o agrupats o en els ganglis de la mamària interna 
ipsilateral 
per imatge en absència de metàstasis clíniques en els ganglis limfàtics axil·lars 
N2a ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics axil·lars ipsilaterals agrupats o fixos a d’altres estructures 
N2b ¬ Metàstasi només en els ganglis de la regió mamària interna ipsilateral per imatge i en absència de metàstasis 
clíniques 
en els ganglis limfàtics axil·lars 
N3 ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics infraclaviculars ipsilaterals amb afectació o sense dels ganglis limfàtics axil·lars, 
o en 
els ganglis de la regió mamària interna ipsilateral per imatge i en presència de metàstasis clíniques en els ganglis 
limfàtics 
axil·lars; o metàstasi en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals amb afectació o sense dels ganglis limfàtics 
axil·lars o de la regió mamària interna 
N3a ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics infraclaviculars ipsilaterals amb afectació dels ganglis limfàtics axil·lars 
N3b ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics de la cadena mamària interna ipsilaterals amb afectació dels ganglis limfàtics 
axil·lars 
N3c ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals 
 
CLASSIFICACIÓ ANATOMOPATOLÒGICA (pN) 
pNx ¬ Ganglis limfàtics regionals que no puguin ser avaluats (p. ex., prèviament resecats, o no resecats per estudi 
patològic) 
pN0 ¬ Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, sense examen addicional per cèl·lules 
tumorals aïllades 
(CTA) 
pN0(y-) ¬ Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, immunohistoquímica negativa 
pN0(y+) ¬ Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, immunohistoquímica positiva, sense un 
clúster de 
CTA més gran de 0,2 mm 
pN0(mol-) ¬ Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, troballes moleculars negatives (TI-PCR) 
pN0(mol+) ¬ Sense metàstasi en els ganglis limfàtics regionals per la histologia, troballes moleculars positives (TI-PCR) 
pN1 ¬ Metàstasi entre 1 i 3 ganglis limfàtics axil·lars, i/o en els ganglis de la regió mamària interna amb malaltia 
microscòpica 
detectada per biòpsia del gangli sentinella, però no per imatge 
pN1mi ¬ Micrometàstasi (més gran de 0,2 mm, però cap més gran de 2,0 mm) 
pN1a ¬ Metàstasi en 1 a 3 ganglis limfàtics axil·lars 
pN1b ¬ Metàstasi en els ganglis de la cadena mamària interna amb malaltia microscòpica detectada per biòpsia del 
gangli sentinella 
però no per imatge 
pN1c ¬ Metàstasi entre 1 i 3 ganglis limfàtics axil·lars, i en els ganglis de la regió mamària interna amb malaltia 
microscòpica 
detectada per biòpsia del gangli sentinella però no per imatge 
pN2 ¬ Metàstasi entre 4 i 9 ganglis limfàtics axil·lars o en els ganglis de la regió mamària interna per imatge en 
absència de 
metàstasi en els ganglis limfàtics axil·lars 
pN2a ¬ Metàstasi entre 4 i 9 ganglis limfàtics axil·lars (com a mínim un dipòsit tumoral més gran de 2,0 mm) 
pN2b ¬ Metàstasi en els ganglis de la cadena mamària interna per imatge en absència de metàstasi en els ganglis 
limfàtics 
axil·lars 
pN3 ¬ Metàstasi en 10 ganglis limfàtics axil·lars o més, o en els ganglis limfàtics infraclaviculars, o en els ganglis de la 
regió 
mamària interna ipsilateral per imatge i en presència d’una metàstasi o més d’una en els ganglis limfàtics axil·lars, o en 
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més de 3 ganglis limfàtics axil·lars amb metàstasis microscòpiques clínicament negatives en els ganglis de la regió 
mamària interna, o metàstasis en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals 
pN3a ¬ Metàstasi en 10 ganglis limfàtics axil·lars o més (com a mínim un dipòsit tumoral més gran de 2,0 mm) o 
metàstasi en 
els ganglis limfàtics infraclaviculars 
pN3b ¬ Metàstasi en els ganglis de la regió mamària interna ipsilateral per imatge i en presència d’una metàstasi o més 
en els 
ganglis limfàtics axil·lars, o en més de 3 ganglis limfàtics axil·lars amb metàstasis microscòpiques detectades pel gangli 
sentinella, però clínicament negatives en els ganglis de la regió mamària interna 
pN3c ¬ Metàstasi en els ganglis limfàtics supraclaviculars ipsilaterals 
 
Metàstasi a distància (M) 
Mx Metàstasis a distància que no poden ser avaluades 
M0 Sense metàstasi a distància 
M1 Metàstasi a distancia 
 
 
Agrupacions per estadis 
 
Estadificació 
Estadi 0   Tis N0 M0 
Estadi I   T1 N0 M0 
Estadi IIA   T0 N1 M0 

T1 N1 M0 
T2 N0 M0 

Estadi IIB  T2 N1 M0 
T3 N0 M0 

Estadi IIIA  T0 N2 M0 
T1 N2 M0 
T2 N2 M0 
T3 N1 M0 
T3 N2 M0 

Estadi IIIB  T4 N0 M0 
T4 N1 M0 
T4 N2 M0 

Estadi IIIC  Qualsevol T N3 M0 
Estadi IV   Qualsevol T Qualsevol N M1 
-------------------------------------- 
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