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0. Introducció 
 

En el cos humà hi ha milions i milions de cèl·lules i totes aquestes estan controlades 

pel nostre propi organisme, una gran màquina perfectament estructurada que es 

compon d’un propi sistema de control, l’encèfal. Tot i així, sempre hi poden haver 

petites alteracions impossibles de controlar, aquestes són les mutacions a nivell del 

material genètic causades per diversos factors, que provoquen un descontrol de la 

cèl·lula i fan que aquesta es comenci a reproduir a gran velocitat. Tan sols una única 

cèl·lula pot desencadenar tota una sèrie de grans problemes en l’organisme i fins i tot 

arribar a provocar la seva mort. Així és com s’inicia el càncer, de manera molt general, 

una malaltia realment complexa, i en moltes ocasions difícil d’entendre, i a la qual a la 

ciència encara li queda un llarg camí d’investigació, tot i els seus descobriments que 

realitza a passes de gegant. Si tot això que es descriu sorgeix a la mama, el càncer 

que es produeix és el de mama: una malaltia malauradament molt habitual entre les 

dones.  

 

El motiu principal pel qual s’ha realitzat aquest treball de recerca és bàsicament 

perquè es volia estudiar una malaltia que tingués una gran repercussió social. S’ha 

decidit escollir el càncer de mama a causa de la seva alta incidència en les dones de 

tot el món i la seva alta mortalitat, tot i que avui en dia aquesta està disminuint, atès 

que cada vegada els tractaments són més personalitzats i eficients, i també perquè hi 

ha una detecció precoç de la malaltia.  

 

Un altre motiu pel qual s’ha escollit tractar un tema relacionat amb el càncer és perquè 

hi ha un interès personal per conèixer una malaltia tant complexa com és el càncer i 

també perquè existeixen antecedents familiars amb aquesta patologia maligna. A més 

a més, també existeix una motivació per conèixer tal com funciona un hospital i com el 

personal sanitari de les diferents àrees que existeixen en un hospital es relacionen per 

diagnosticar i tractar una malaltia com ara el càncer de mama.  

 

El treball de recerca que hi ha a continuació es compon d’una part en la qual hi ha una 

revisió bibliogràfica sobre el coneixement del càncer en general, i en concret del 

càncer de mama, en què es parla dels diferents tipus de càncers de mama que 

existeixen. També s’ha considerat necessari explicar l’estructura anatòmica de la 
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mama per tal de poder conèixer la situació en el pit dels diferents tipus de càncers de 

mama. S’ha inclòs també un petit apartat sobre les patologies mamàries en general 

perquè en les entrevistes al personal sanitari s’esmenten, i per tant, s’ha considerat 

necessari fer-ne una petita explicació.  

 

A part de tot això també s’ha realitzat una recerca bibliogràfica sobre el diagnòstic del 

càncer de mama, en què s’expliquen els principals aparells radiològics que es fan 

servir per al seu diagnòstic, les principals proves anatomopatològiques que es 

realitzen per la seva estadificació i el programa de detecció precoç, molt important en 

el càncer de mama.  A més a més, també es parla dels principals tractaments que 

existeixen i les reconstruccions mamàries més freqüents. I finalment, hi ha dos petits 

apartats en què en un es parla de les impressions més generals dels pacients, i en 

l’altre dels principals factors de risc que afavoreixen l’aparició del càncer de mama.  

 

La informació d’aquesta part s’ha extret principalment de diversos llibres que tracten 

del càncer de mama, i del càncer en general i també de pàgines web especialitzades 

en el tema, tot i que calia comparar les informacions ja que en el cas de les pàgines 

web, algunes eren errònies.  

 

L’altra part important del treball és el treball de camp que està estructurat en quatre 

apartats. El primer apartat parla de la Unitat de Mama del Consorci Hospitalari de Vic 

(CHV), en què hi ha una sèrie d’entrevistes als diferents especialistes que intervenen 

en el diagnòstic i tractament del càncer de mama al CHV. Després hi ha un apartat en 

què hi ha una sèrie de gràfiques proporcionades pel CHV, en què es reflecteix la 

incidència del càncer de mama a nivell mundial, d’Espanya i en el CHV. A més a més, 

també hi ha unes gràfiques de la mortalitat del càncer de mama a Catalunya.  

 

En el tercer apartat es parla del funcionament del programa de cribratge del càncer 

mama en el CHV. En aquest, a més a més, hi ha una sèrie de taules que reflecteixen 

les dades obtingudes en la quarta ronda (2007 – 2008) del Programa de Detecció 

Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) d’Osona. A més a més, s’inclou una entrevista 

de la cap de la UPA del PDPCM d’Osona i de la gestora de casos (infermera del 

programa de cribratge). I finalment, també hi ha un últim apartat sobre el suport 

psicològic que reben i les visions personals que tenen els pacients de càncer de 

mama, en què s’ha realitzat una entrevista a la psico – oncòloga del CHV i a una 

pacient.  
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1. Objectius 
 

De forma general, els objectius que es volen assolir amb la realització d’aquest treball 

de recerca sobre el càncer de mama són: 

 

 Definir el concepte de càncer en general, i també el de càncer de mama. 

 Estudiar l’anatomia del pit per tal de poder situar-hi els diferents tipus de 

càncers de mama que existeixen. 

 Comentar les principals patologies mamàries. 

 Estudiar l’etiologia del càncer de mama, els tipus de càncers, així com també 

determinar la diferència entre els carcinomes de mama in situ i els infiltrants.  

 Comentar l’evolució dels càncers de mama, la seva estadificació i el seu 

pronòstic.  

 Explicar les diferents formes de detecció que existeixen del càncer de mama. 

 Descriure els diferents tipus de diagnòstic que existeixen per al càncer de 

mama. 

 Comentar els diferents aparells i proves que es realitzen per diagnosticar el 

càncer de mama. 

 Definir el programa de detecció precoç del càncer de mama. 

 Determinar els tipus de tractaments que existeixen per al càncer de mama. 

 Estudiar la tècnica del gangli sentinella. 

 Explicar els diferents tipus de pròtesis i reconstruccions mamàries que 

existeixen.  

 Explicar de forma general els efectes psicològics que tenen els pacients de 

càncer de mama. 

 Determinar els principals factors de risc del càncer de mama.  

 Estudiar la Unitat de Patologia Mamària del Consorci Hospitalari de Vic. 

 Conèixer el funcionament del Programa de Detecció Precoç del Càncer de 

Mama (PDPCM) d’Osona.  
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2.1. Què és el càncer? 

2.1.1. Concepte de càncer i tumor  

 

La paraula càncer prové del llatí cancer que significa cranc. Aquest nom s’aplica als 

tumors cancerosos perquè la forma de les venes 

afectades per aquests recorda a la silueta d’un cranc. 

 

En realitat el càncer són un conjunt de malalties de 

pronòstic i tractament diferents, que depenen de la 

localització anatòmica en la que es trobi el càncer i del 

tipus cel·lular o histològic del que procedeix. 

 

El càncer és una proliferació accelerada, desordenada i incontrolada de les cèl·lules 

d’un teixit que envaeixen, es desplacen i destrueixen, localment i a distància, altres 

teixits sans de l’organisme. De manera que, les cèl·lules cancerígenes no responen 

normalment als mecanismes de control corporal i si no es controlen, poden arribar a 

matar l’organisme. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

El càncer sorgeix quan una sola cèl·lula d’un teixit pateix una transformació, passa a 

ser una cèl·lula cancerígena, i evita la destrucció pel sistema immunològic, que la 

reconeix com a estranya i la intenta destruir.  

 

La cèl·lula cancerígena pot proliferar i formar un tumor o neoplàsia (formació de teixit 

nou anormal) que consisteix en la formació d’una massa anormal de teixit nou que té 

un creixement autònom i independent al teixit que l’envolta i que el sobrepassa. Els 

tumors presenten vasos sanguinis propis que nodreixen a la neoplàsia de forma 

contínua.  

1 - Cèl·lula cancerígena 

2 -  Tumors. Creixement incontrolat de les cèl·lules. 
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2.1.1.1. Tipus de tumors 

 

Segons el comportament dels tumors distingim dos tipus: els tumors benignes i els 

tumors malignes. Tots dos tipus tenen dos components bàsics en la seva estructura: 

 

 Les cèl·lules neoplàsiques proliferants constitueixen el parènquima1. 

 El seu estroma2 de sosteniment està constituït pel teixit conjuntiu i els vasos 

sanguinis. 

 

 

 

 

3 - Sarcoma
3
 de l’estroma prostàtic. Àrea amb una gran quantitat 

d’estructures glandulars. 

 
 

Principals diferències i característiques que presenten els tumors benignes i els 

malignes: 

 

Característica Tumor benigne Tumor maligne 

Diferenciació Les cèl·lules tumorals 

s’assemblen a les cèl·lules 

madures originals. 

 

Les cèl·lules tumorals no 

s’assemblen a les cèl·lules 

madures originals. 

Taxa de creixement Lent. Pot interrompre’s o 

retrocedir.  

Ràpida i autònoma. Mai no 

s’interromp o retrocedeix. 

Tipus de creixement S’expandeix i es desplaça. 

 

Envaeix, retrocedeix i 

substitueix. 

 

Metàstasi
4
 No  Sí  

Efecte en la salut Generalment no ocasiona la 

mort. 

 

Pot causa la mort si no es 

diagnostica a temps i es 

tracta. 

                                                 
1
 Teixit que té alguna funció en un òrgan. Per exemple: els epitelis glandulars es reconeixen com a parènquima ja que 

formen la part secretòria en una glàndula. 
2
 L’estroma són els teixits de sosteniment d’una cèl·lula, és a dir, aquells que li donen la forma que té. 

3
 Un sarcoma és una neoplàsia maligna que s’origina al teixit conjuntiu. 

4
 Veure pàgina 14 (últim punt de tumors malignes). 
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 Tumors benignes 

 

Els tumors benignes són aquells en els quals les cèl·lules que els formen es queden 

en el lloc original i a vegades són envoltades per una membrana de contenció o 

càpsula. Generalment són tumors ben diferenciats, és a dir, que les cèl·lules 

neoplàsiques tenen una funció determinada. 

La majoria de tumors benignes no 

ocasionen problemes i es poden extirpar 

completament mitjançant la cirurgia.  

 

Els tumors benignes es classifiquen segons 

el teixit del qual procedeixen. 

 

 

 Tumors malignes 

 

Els tumors malignes són aquells en els quals les cèl·lules que els provoquen són 

suficientment invasives com per alterar les funcions d’un o més òrgans. Un individu 

que pateix un tumor maligne se li diu que té càncer. 

 

Les cèl·lules dels tumors malignes són anormals en moltes formes a part de la seva 

proliferació excessiva.  

 

Altres anormalitats que poden tenir les cèl·lules tumorals malignes són: 

 

 A vegades, tenen números inusuals de cromosomes, tot i que encara no se sap 

la causa d’aquesta transformació. 

 En algunes ocasions, el seu metabolisme es desactiva i deixen de funcionar de 

forma constructiva. 

 Degut als canvis anormals en les superfícies cel·lulars, perden o destrueixen 

les seves unions amb les cèl·lules veïnes i amb la matriu extracel·lular i poden 

emigrar cap a teixits circumdants.  

 Les cèl·lules cancerígenes també poden secretar molècules de senyalització 

que provoquen que els vasos sanguinis creixin cap al tumor.  

 Pot succeir també, que unes poques cèl·lules tumorals se separin de la 

neoplàsia original, entrin als vasos sanguinis i en els vasos limfàtics, i viatgin 

cap a altres parts del cos. Allà podran proliferar i formar un nou tumor. Aquesta 

4 - Mixoma. Tumor benigne del teixit conjuntiu laxa. 
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disseminació de les cèl·lules canceroses a localitzacions llunyanes del seu lloc 

original s’anomena metàstasi.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Generalment els tumors malignes es classifiquen en:  

 

- Carcinomes: derivats de l’epiteli escamós o glandular 

(adenocarcinoma). 

- Sarcomes: derivats dels teixits mesenquimals5. 

- Leucèmies i limfomes: derivats del teixit hematopoètic o limfoide. 

- Tumors del sistema nerviós: deriven del teixit especialitzat. 

 

                                                 
5
 El teixit mesenquimal estar compost per la totalitat de teixits connectius diferenciats i els que queden per diferenciar 

en l’embrió. 

5 - Metàstasi. Les cèl·lules cancerígenes 

viatgen de l’ovari als ganglis limfàtics i a 
altres òrgans, en aquest cas al fetge. 

6 - Creixement i metàstasi d’un tumor maligne de mama. 
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2.1.2. Morfologia del càncer 

 

Les cèl·lules tumorals tenen un morfologia alterada que depèn de la diferenciació i de 

l’anaplàsia. 

 

 La diferenciació cel·lular d’un tumor és el grau en el que les cèl·lules 

parenquimatoses (agrupacions de cèl·lules amb funcions determinades) 

s’assemblen a les cèl·lules normals de les que procedeixen, tan 

morfològicament com funcionalment. Els càncers varien des de ben 

diferenciats a indiferenciats, això significa que hi haurà cèl·lules que tindran 

una funció determinada i d’altres que no.  

 

 L’anaplàsia és l’absència de diferenciació que comporta una falta 

d’especialització o de funció cel·lular. Generalment, quant més anaplàsic sigui 

un càncer, més alta és la seva velocitat de creixement. 

 

Les cèl·lules cancerígenes no responen a les senyals normals que regulen el cicle 

cel·lular, ja que no mostren inhibició dependent de la densitat quan creixen. És a 

dir, no deixen de dividir-se quan els factors de creixement6 s’esgoten.   

 

Una hipòtesis lògica per explicar aquest comportament és que les cèl·lules 

cancerígenes no requereixen factors de creixement en el seu medi per créixer i dividir-

se. Els poden elaborar elles mateixes, o bé tenen una anormalitat en la via de 

senyalització que transmet el senyal del factor de creixement al sistema de control del 

cicle cel·lular, o fins i tot, no tenir-lo. També pot ser que el sistema de control del cicle 

cel·lular sigui anormal. 

 

Si les cèl·lules cancerígenes deixen de dividir-se, ho fan en punts aleatoris del cicle 

cel·lular, en lloc de fer-ho en els punts de control normals.  

 

En un cultiu, les cèl·lules cancerígenes poden seguir dividint-se de manera infinita si 

se’ls hi subministren nutrients de forma continua. Per tan se’ls diu que són cèl·lules 

immortals. En canvi, les cèl·lules normals que creixen en cultius, es divideixen entre 

unes 20 – 50 vegades abans de deixar de dividir-se, envellir i morir.  

                                                 
6
 Els factors de creixement són un conjunt de substàncies que controlen el cicle cel·lular. 
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2.1.3. Aparició i creixement d’un tumor 

 

El problema apareix quan una sola cèl·lula d’un teixit pateix una transformació. 

Normalment, el sistema immunològic del cos reconeix a una cèl·lula transformada com 

a estranya i per tant, la destrueix. Tot i així, si la cèl·lula evita la seva destrucció, pot 

proliferar i formar un tumor, que és una massa de cèl·lules anormals dins d’un teixit 

que seria normal.  

 
Les característiques que presenta un creixement tumoral són: 

 

 El creixement de les cèl·lules tumorals és accelerat per un augment de la 

divisió cel·lular que fa que les cèl·lules tumorals es trobin en un cicle cel·lular  

continuat amb un excés de proliferació cel·lular. 

 Les cèl·lules tumorals creixen de forma descontrolada ja que no es deixen 

influir pels factors de creixement ni per altres estímuls externs. 

 És un creixement autònom. Significa que la divisió cel·lular és independent i no 

està coordinada amb la resta de cèl·lules del seu entorn. 

7 - Cèl·lules normals. La disponibilitat de 

nutrients, factors de creixement i un substrat  
per adherir-se, limiten la densitat cel·lular a una 
única capa. 

8 - Cèl·lules cancerígenes. Aquestes continuen 

dividint-se molt més, formant una aglomeració de 
cèl·lules sobreposades. 
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 El sistema immunitari no les combat ja que reconeix a les cèl·lules tumorals 

com a pròpies. 

 Aquestes cèl·lules tenen una inhibició dels processos de mort donat que les 

cèl·lules tumorals mai entren en apoptosi o mort programada (és un dels tipus 

principals de mort cel·lular programada MPC).   

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Invasió  

 

La invasió és la capacitat que tenen les cèl·lules tumorals d’infiltrar-se o penetrar en 

els teixits normals i en els vasos sanguinis i produir metàstasis7. La invasió no és 

deguda solament a la pressió del creixement tumoral, sinó a característiques 

fenotípiques8 que adquireixen les cèl·lules canceroses.  

 

La invasió de les cèl·lules cancerígenes es basa en els següents conceptes: 

 

 Angiogènesi o neovasculartizació. És la capacitat de formar nous vasos 

sanguinis a partir dels vasos preexistents. És un fenomen normal durant el 

desenvolupament embrionari, el creixement i en la cicatrització de ferides. 

                                                 
7
 Veure pàgina 14 (últim punt de tumors malignes). 

8
 El fenotip són totes aquelles característiques que es manifesten en els éssers vius. 

8 - Tall de secció d’un fetge de 
ratolí. La fletxa indica una cèl·lula 
en apoptosis. 

7 - Les cèl·lules normals 
quan envelleixen o es 
lesionen moren per 
apoptosis. Però les 
cèl·lules cancerígenes 

eviten aquest procés. 
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Els tumors no poden créixer més enllà d’una certa grandària (normalment són 1 

o 2 mm) a causa de la manca d’oxigen i de nutrients essencials. Per tant, el 

que faran les cèl·lules tumorals serà induir l’angiogènesi per tal de poder-se 

nodrir i fer metàstasi. 

 

Els tumors fan la inducció de l’angiogènesi mitjançant la secreció de diversos 

factors de creixement9 com ara el factor de creixement endotelial vascular 

(VEGF)10, que indueixen el creixement capil·lar en el tumor, per tal de proveir-lo 

d’oxigen i de nutrients, de manera que pot créixer. Per tant, l’angiogènesi és un 

pas necessari per a la transició d’un grup inofensiu petit de cèl·lules, a un tumor 

de gran grandària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’angiogènesi també és imprescindible per a la disseminació d’un càncer o 

metàstasi, ja que els vasos sanguinis en un tumor sòlid poden estar barrejats 

amb cèl·lules endotelials11 i cèl·lules 

malignes. Aquest mosaic de cèl·lules permet 

la infiltració de cèl·lules tumorals en la 

vascularització sanguínia12. 

 

 

 

                                                 
9
 Veure pàgina 16 (peu de pàgina 6).   

10
 El VEGF és una proteïna senyalitzadora implicada en l’angiogènesi. 

11
 Les cèl·lules endotelials són cèl·lules aplanades que recobreixen l’interior dels vasos sanguinis i capil·lars, formant 

part de la seva paret. 
12

 La vascularització sanguínia són els vasos sanguinis. 

9 - Inducció de l’angiogènesi d’un tumor mitjançant el VEGF. 

10 - Tumor fent angiogènesi. Ressonància 

magnètica convencional en el qual el líquid introduït 
circula pels vasos sanguinis formats. 
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 Adherència cel·lular. És la capacitat que tenen les cèl·lules d’unir-se a 

elements del medi extern o a altres cèl·lules. L’adhesió cel·lular es produeix tan 

a través de forces electrostàtiques i altres interaccions inespecífiques com a 

partir de molècules d’adhesió cel·lular, que són interaccions específiques.  

 

L’adhesió cel·lular d’una cèl·lula tumoral correspon a la subjecció d’aquesta 

mitjançant l’adquisició de receptors específics a la membrana basal13 i a la 

matriu extracel·lular14. 

 

 

 

 Proteòlisi. Consisteix en la destrucció de la membrana basal i de la membrana 

cel·lular de les altres cèl·lules, per part dels tumors, mitjançant la secreció 

d’enzims15, com ara les col·lagenases que destrueixen el col·lagen16, per tal 

d’obrir-se camí entre aquestes estructures i d’aquesta manera escampar-se.  

 

 Mobilitat. Correspon a la migració o locomoció de les cèl·lules malignes a 

través de la matriu cel·lular per arribar a un vas sanguini o limfàtic. Introduir-se i 

ser transportades al llarg del torrent sanguini fins a capil·lars distants i sortir-ne 

i migrar fins a una certa distància per iniciar la formació d’una nova colònia 

                                                 
13

 La membrana basal és una capa de sosteniment d’espessor variable que es troba a la base dels teixits epitelials. 
14

 La matriu extracel·lular és un producte de secreció de les cèl·lules que s’acumula més enllà de la membrana 

plasmàtica. Es troba entre totes les cèl·lules dels teixits animals, excepte en el teixit epitelial. La seva funció es actuar 
com a nexe d’unió, omplint els espais intercel·lulars i donant consistència als teixits i als òrgans. 
15

 Els enzims són proteïnes que donen lloc a reaccions químiques. 
16

 El col·lagen és un tipus de proteïna que té la funció de sosteniment. La trobem en els tendons, lligaments,etc. 

11 - Disseminació d’un carcinoma pulmonar mitjançant l’adhesió cel·lular. 
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(metàstasi, és a dir, fer nous implants tumorals malignes amb les mateixes 

característiques).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Biologia molecular del càncer 

 

El càncer són un conjunt de malalties en les quals les cèl·lules que les provoquen han 

escapat dels mecanismes de control que normalment limiten el seu creixement. Els 

sistemes de regulació gènica que no funcionen correctament en el càncer venen a ser 

els mateixos que tenen funcions importants en el desenvolupament embrionari, la 

resposta immunitària, entre altres processos biològics.  

 

Els gens que normalment regulen el creixement i la divisió cel·lular durant el cicle 

cel·lular són els que codifiquen factors de creixement17, receptors i molècules 

intracel·lulars de les vies de senyalització. Les mutacions18 que alteren qualsevol 

d’aquests gens en les cèl·lules somàtiques19 poden donar lloc al càncer. L’agent 

responsable d’aquesta modificació pot ser la mutació espontània a l’atzar, tot i que és 

probable que moltes mutacions que causen càncer siguin el resultat d’influències 

ambientals, com ara els carcinògens químics, els raigs X i certs virus. 

 

 

                                                 
17

 Veure pàgina 16 (peu de pàgina 6). 
18

 Les mutacions són canvis o alteracions permanents en l’ADN que produeixen canvis en les característiques i que es 

poden transmetre a la descendència.  
19

 Les cèl·lules somàtiques són qualsevol de les cèl·lules del cos excepte les reproductores o germinatives.  

12 - Metàstasis d’unes cèl·lules tumorals cancerígenes.  Algunes de les cèl·lules tumorals 
s’introdueixen als vasos sanguinis i viatgen a través d’aquests. 
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 Carcinògens  

 

Un agent carcinogen, o cancerigen, sigui físic, químic o biològic, és aquell que pot 

actuar sobre els teixits vius de manera que desenvolupa un càncer.  

 

Generalment, la paraula carcinogen es refereix a aquells agents que han estat 

introduïts pels humans. Però també es pot utilitzar per a tota substància que tendeix a 

causar càncer. Cal tenir en compte també que els carcinògens són freqüentment  

teratògens20 i mutàgens21.  

 

Alguns exemples de carcinògens coneguts són: l’asbest que afecta al pulmó; el tabac 

que afecta als pulmons, a la bufeta, a la boca, a la faringe, a la laringe i a l’esòfag; les 

begudes alcohòliques i l’aflatoxina (pesticida) que afecten al fetge. 

 

 Virus 

 

Gràcies al descobriment que va fer Peyton Rous al 1911 en què va identificar un virus 

que causava càncer a les gallines, els científics han començat a reconèixer virus 

tumorals que provoquen càncer a diversos animals, inclosos als éssers humans.  

 

Els principals exemples de virus que s’han pogut 

relacionar amb l’aparició d’algunes càncers són:  el virus 

de Epstein-Barr amb el limfoma Burkitt i el papil·loma virus 

amb el càncer de coll uterí.  

 

 

 

 

 

 Oncògens i protooncògens 

 

Els oncògens (paraula que prové del grec onco, que significa tumor) són els gens 

mutants causants del càncer. Aquests procedeixen d’uns gens que tenen totes les 

cèl·lules normals, anomenats protooncògens, que codifiquen a proteïnes que 

estimulen el creixement i la divisió cel·lular. 

                                                 
20

 Teratògens significa que poden produir malformacions. 
21

 Un mutagen és un agent físic o químic que altera o canvia la informació genètica d’un organisme. 

10 - Virus HTLV-1. Virus que causa la leucèmia 

humana tipus 1. 
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- Transformació d’un protooncogen a un oncogen:  

 

En general, un oncogen s’origina a partir d’un canvi genètic que condueix a un 

augment de la quantitat de producte proteic del protooncogen o de l’activitat 

característica de cada molècula proteica. 

 

Els canvis genètics que converteixen els protooncògens en oncògens es 

divideixen en tres categories principals:  

 

 El moviment de l’ADN dins del genoma (translocació o reordenació 

cromosòmica).  

 L’amplificació d’un protooncogen.  

 Les mutacions puntuals en un element de control i en el mateix 

protoncogen. 

 

 

 

- Tipus d’oncògens coneguts: 

 

Els tipus d’oncògens més comuns són: H – RAS que causa càncer de colon, càncer de 

pulmó, i càncer de pàncrees;  K – RAS que causa leucèmia mieloide aguda, càncer de 

tiroides i melanomes i N – MYC que causa neuroblastomes. 

 

 Gens supressors de tumors 

 

Són uns gens que codifiquen proteïnes que eviten el creixement cel·lular descontrolat. 

Qualsevol mutació22 que disminueixi l’activitat normal d’una proteïna supressora de 

                                                 
22

 Veure pàgina 21 (peu de pàgina 18). 

 

14 - Esquema dels canvis genètics que converteixen els protooncògens en oncògens. 
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tumors, pot contribuir a l’aparició de càncer, a causa de l’estimulació del creixement 

per l’absència de la supressió. 

 

2.1.5.1.    Predisposició hereditària al càncer 

 

 
El fet que es requereixin múltiples canvis genètics per produir una cèl·lula 

cancerígena, ajuda a explicar l’observació de que certs càncers afectin a algunes 

famílies. El motiu d’això és perquè hi poden haver individus que heretin oncògens i 

gens supressors mutants, i per tant tinguin més probabilitats d’acumular les mutacions 

necessàries per desenvolupar càncer que un individu sense cap d’aquestes 

mutacions.  

 

Però també depèn de si aquests oncògens i gens supressors mutants heretats són 

d’herència dominant, i en cas d’aquest tipus d’herència, si són els caràcters dominants 

o recessius.   

 

Els càncers amb més predisposició perquè aquest fet tingui lloc i en els quals s’hi ha 

observat són: el càncer de mama, el càncer colo – rectal, i el càncer d’ovari.  

 

Els càncers hereditaris tenen unes característiques pròpies i les més rellevants 

són: 

 

 Apareixen en edats més precoces de les habituals pel tipus de tumor que 

tenen. 

 Historia familiar del mateix tipus de càncer histològic en parents de primer i 

segon grau. 

 Aparició de més d’un tumor primari en la mateixa persona. 

 

 

 

 

 

 

 

15 - Cèl·lules malignes 
del càncer de pròstata. 
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2.2. La mama 

 

La mama és un òrgan parell i simètric, fonamentalment constituït per glàndules de 

secreció externa (glàndula mamària), que es localitza sobre la part anterior del tòrax. 

Es troba en ambdós sexes, però en l’home roman durant tota la vida inactiva i sense 

desenvolupar-se, mentre que en la dona es desenvolupa durant la pubertat i forma una 

prominència arrodonida d’una grandària variable. A més, les mames constitueixen 

l’òrgan característic dels mamífers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.1. Anatomia de la mama femenina 

 

La mama femenina, en el seu aspecte exterior, és una prominència de tamany i 

turgència variables. El cos de la mama es pot dividir en dos: 

 

 El parènquima: és una estructura en forma d’arbre que inclou tots el 

conductes mamaris que porten la llet al mugró i les glàndules secretores de llet. 

 L’estroma: inclou el teixit connectiu, el teixit adipós, els vasos sanguinis, els 

nervis i els vasos limfàtics. 

 

1.2.1.1. Estructures externes de la mama 

 

La mama està coberta per una membrana cutània que presenta dues estructures 

característiques: 

16 - La mama és un òrgan que presenten tan les dones com els homes. 
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 El mugró o papil·la mamària: està situat en la part anterior de la mama, una 

mica per fora i a sota del punt central de la mama. El mugró és una 

prominència circular, tot i que a vegades pot presentar una depressió 

(retracció23), de color marró fosc i rosat a causa de la minúscula xarxa de vasos 

sanguinis que conté a prop de la superfície. El mugró mesura entre 10 i 12 mm 

de longitud i 8 mm d’amplada, tot i que les seves dimensions i prominència 

varien en cada dona.  

 
El mugró és rugós i irregular en el seu 

aspecte exterior a causa del gran nombre de 

papil·les i orificis que cobreixen la seva 

superfície. Cadascuna d’aquestes obertures 

correspon a un dels conductes galactòfors24 

de la glàndula mamària. 

 
La papil·la mamària està formada per fibres musculars llises disposades en 

forma circular, que al centrar-se comprimeixen als conductes provocant 

l’erecció del mugró. A més també està format per unes altres fibres musculars 

llises disposades en forma longitudinal que retrauen el mugró.  

 

 L’arèola mamària: és una zona circular de 15 a 25 mm de diàmetre de pell 

més fosca que la circumdant. Sobre l’arèola hi ha entre 10 i 15 petites 

prominències anomenades Tubercles de Montgomery, formades per 

glàndules sebàcies25 que lubriquen la pell del mugró.  

 

 
En la cara profunda de l’arèola s’hi insereix el 

múscul de l’arèola, format per unes fibres de 

forma radial. Aquestes fibres s’introdueixen a 

la dermis i serveixen per contraure l’arèola i 

comprimir la base del mugró.  

 

 

 

 

  

                                                 
23 Veure mamografia annex pàgina II (mamografia amb una retracción del mugró). 
24

 Veure pàgina 27. 
25

 Les glàndules sebàcies estan formades per unes cèl·lules plenes de lípids, i que per tant els expulsen cap a fora. 

17 - Papil·la mamària 

18 - Arèola mamària 
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El mugró i l’arèola constitueixen en conjunt una unitat anomenada placa arèolo – 

mamària. Per sota d’aquesta estructura comuna hi ha fibres musculars, que gràcies a 

una sèrie de fibres nervioses sensorials es poden contraure involuntàriament com a 

reflex en resposta al fred, els estímuls tàctils o els estímuls eròtics, i fan que sigui més 

turgent.  

 

1.2.1.2. L’estructura interna de la mama 

 

L’estructura interna de la mama es compon fonamentalment de teixit glandular, és a 

dir, de conjunts de cèl·lules especialitzades en la formació de secrecions. Les 

principals unitats productores de secrecions són els acins, unes estructures petites en 

forma de sac les parets dels quals es componen de cèl·lules epitel·lials especialitzades 

en la secreció de llet, anomenades cèl·lules luminals.  

 

Un conjunt de 100 acins, aproximadament, forma el lobulet mamari. Cada acin 

desemboca en un conducte petit anomenat conducte de l’acin mamari que 

convergeix amb els d’altres acins veïns, i al seu torn desemboca en un conducte de 

diàmetre superior anomenat conducte galactòfor que surt de cada lobulet. Els 

conductes galactòfors comuniquen els lobulets mamaris entre ells. Aquests però abans 

de sortir dels lòbuls mamaris, que són un conjunt de varis lobulets, la quantitat dels 

quals depèn de cada mama, desemboquen a uns conductes més grans anomenats 

conductes lactífers. Cada lòbul mamari té el seu propi conducte lactífer de sortida al 

mugró, de manera que la llet surt per vàries obertures a la vegada.  

 

Cada mama conté entre 15 i 20 conductes lactífers, la mateixa quantitat que de lòbuls 

mamaris,  tots els quals es dirigeixen cap al mugró, aquests però poc abans d’arribar a 

l’exterior, es dilaten i formen els sins lactífers, que finalment desemboquen al mugró.  

 

19 - Lòbuls mamaris separats per estroma 
interlobular. Cal destacar la diferència d’aspecte 

entre l’estroma intrerlobular, molt més dens que 
l’estroma intralobular. 

 

20 - Múltiples acins formant un lobulet mamari. 
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21 - Estructura interna de la mama.   

1. Mugró 
2. Arèola mamària 
3. Tubercles de Montgomery 
4. Solc submamari

26
 

5. Lòbuls mamaris 
6. Conductes galactòfors 
7. Conductes lactífers 
8. Sins lactífers 
9. Teixit adipós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre el teixit glandular, i al seu voltant, hi ha nombroses fibres i acumulacions de greix 

que, en conjunt, constitueixen el teixit adipós. D’aquest teixit en depèn en gran part la 

grandària i la consistència de les mames.  

 

A més a més, la mama també està 

composta per teixit conjuntiu i pels 

lligaments suspensoris de Cooper, unes 

bandes col·lagenoses27 que ajuden a 

sostenir el pit. Els lòbuls mamaris estan 

units individualment a la pell mitjançant els 

lligaments suspensoris de Cooper. I per la 

part inferior, els lòbuls mamaris es fixen a 

les fibres del múscul pectoral. 

 

 

Si vàries tandes d’alletament o l’obesitat estrien excessivament aquests lligaments, és 

possible que els pits caiguin o perdin la seva forma. Les mames no tenen músculs 

propis, exceptuant els músculs del mugró, que el poden fer contraure.  

La proporció de glàndula i teixit adipós és de 1:1 en dones que no estan lactant, però 

pot arribar fins a 2:1 en dones lactants. 

                                                 
26

 Veure pàgina 29. 
27

 Veure pàgina 20 (peu de pàgina 16) per saber què és el col·lagen.  

22 - Lligaments suspensoris de Cooper 
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2.2.1.3.  Situació anatòmica de la mama 

 

Les mames es troben a cada banda de la regió pectoral de la paret toràcica anterior, 

sobre els músculs pectorals de la paret toràcica, que cobreixen les costelles. En 

concret les mames es troben damunt del pectoralis major, un múscul triangular que 

s’estén entre la clavícula, l’estèrnum i la part anterior de la sisena i la setena costella, i 

que ajuda a formar el contorn del tòrax i a aguantar el braç.  

 

La mama per la part superior no té un límit definit per la pell del tòrax i l’aixella, però 

per la part inferior forma un plec anomenat solc submamari, on la pell es troba fixada 

i no permet desplaçaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com tots els òrgans, les mames tenen una xarxa de vasos sanguinis que les irriguen. 

El teixit mamari rep l’oxigen i els nutrients a través de la sang portada per les 

ramificacions de l’artèria principal de l’axil·la i de l’artèria mamaria interna, que irriga la 

meitat interna del pit. En paral·lel a les artèries es troben les venes corresponents que 

retornen la sang al cor. 

 

Les mames també tenen una xarxa important de vasos limfàtics, que formen part del 

sistema limfàtic que desenvolupa un paper essencial en les defenses de l’organisme 

davant d’una infecció. Aquests vasos limfàtics buiden els líquids i les substàncies no 

23 - Anatomia de la mama. 

1. Caixa toràcica i costelles 
2. Múscul pectoral 
3. Lòbuls mamaris 
4. Papil·la mamaria 
5. Arèola mamaria 
6. Conductes galactòfors 
7. Teixit adipós 
8. Pell 
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recollides per la sang i condueixen aquestes secrecions a vasos limfàtics majors, en el 

trajecte dels quals hi ha ganglis limfàtics. Així els productes evacuats de la mama són 

menats als ganglis limfàtics situats principalment a la part lateral i superior del tòrax i a 

l’aixella.  

 

En oncologia són molt importants els vasos limfàtics que estan a prop de les mames, 

ja que aquestes són un lloc freqüent on apareix càncer. En cas que aquest sigui 

maligne, alguna d’aquestes cèl·lules malignes pot desprendre’s del teixit mamari i 

dispersar-se cap a altres parts del cos a través del sistema limfàtic produint metàstasi. 

El fet que els vasos limfàtics passin pel teixit transmuscular del pectoral major és 

justificatiu per l’extirpació d’aquest en el tractament quirúrgic del càncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 - Anatomia del pit femení que mostra el sistema limfàtic. 

Els conductes limfàtics són com les venes. Drenen la limfa (líquid 
que circula pels vasos limfàtics) fins al torrent sanguini i van des del 
pit i el mugró fins als ganglis limfàtics de l’axil·la, la base del coll i 
altres parts que envolten la mama. 
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1.2.2. Formes i suports de la mama femenina 

 

Els pits femenins presenten un àmplia varietat de formes i tamanys, però la seva 

aparença externa no prediu la seva anatomia interna, la seva capacitat d’amamantar, 

la quantitat de llet que poden produir i el risc de patir càncer de mama.  

 

Els pits varien tant que resulta difícil afirmar el que és normal. En la majoria de les 

dones un pit (normalment l’esquerre), es lleugerament més gran que l’altre. També els 

pits d’una dona jove tendeixen a ser més ferms i més densos que els d’una dona 

adulta, i a més tenen una forma similar a un con.  

 

Els pits extremadament grans poden ser incòmodes, poden dificultar la pràctica 

d’alguns esports o produir mal d’esquena. D’altra banda els pits molt petits o desiguals 

poden estigmatitzar a una dona i danyar la imatge que té d’ella mateixa.  

 

Tot i així, ja siguin grans o petits, cònics o esfèrics, la principal funció de les mames 

femenines consisteix en produir llet per alimentar els nadons durant els seus primers 

mesos de vida. És per això que no importen el tamany i la forma, ja que pràcticament 

totes les dones poden amamantar al seu fill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - Totes les mames tenen diferents formes i 
dimensions. 

25 - Mames relativament rodones 
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La forma de la mama depèn en gran part del seu suport, el qual prové principalment 

dels lligaments de Cooper i el teixit toràcic subjacent sobre el qual descansa. Cada 

mama s’adhereix en la seva base a la paret toràcica per una fàscia28 profunda que 

recobreix els músculs pectorals. Per la part superior, les mames reben cert suport de 

la pell que les recobreix. Aquesta combinació de suport anatòmic és el que determina 

la forma de les mames. En un petit grup de dones, els galactòfors són visibles en la 

pell, ja que no s’han fusionat amb el teixit que els envolta.  

 

1.2.3. Desenvolupament de la mama femenina 

 

La formació de la mama no té res a veure amb la de 

l’aparell genital. El seu desenvolupament s’inicia en el 

període embrionari de l’ectoderma, la més superficial 

de les tres capes que constitueixen l’embrió, de la qual 

deriva la pell.  

 

 

El primer esbós de la mama apareix durant la sisena setmana de gestació, amb la 

formació de dos engrossiments longitudinals al llarg de la part anterior de l’embrió 

anomenats crestes mamàries. Al començament, les crestes mamàries s’estenen com 

dues línies contínues des de les aixelles fins a l’engonal, però a la fi del segon mes de 

gestació es fragmenten i esdevenen dues sèries simètriques de mames petites.  

 

Habitualment, durant els mesos següents es desenvolupen solament un parell de 

mames del tòrax, i les altres s’atrofien i desapareixen. Segons el sexe de l’embrió, en 

la superfície d’aquestes mames es van formant els mugrons, i per sota d’ells les 

glàndules secretòries. En el moment del part, la mama és molt petita, però ja té tots els 

elements necessaris per a desenvolupar-se i funcionar, en ambdós sexes. En alguns 

casos, fins i tot l’estímul de les hormones que passen de la mare al fill abans del part 

fa que les mames del nounat s’engrosseixin i secretin un líquid groguenc. A part 

d’aquest episodi eventual, el desenvolupament de les mames roman gairebé inactiu 

fins a la pubertat en la dona i durant la resta de la vida en l’home.  

 

 

                                                 
28

 La fàscia és l’embolcall del teixit conjuntiu i també l’embolcall i l’aïllament d’un o més músculs. A més també realitza 

altres funcions i trobem tres capes, de la superficial a la profunda.  

27 - Ectoderma 
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1.2.3.1. Fases del desenvolupament de la mama femenina 

 

a) Canvis durant la pubertat: 

 

Estadi I. La mama presenta els primers 

signes de desenvolupament puberal mamari. 

El mugró s’engrandeix i es fa més prominent. 

No existeix ni la glàndula mamària ni el teixit 

subcutani. 

 

Estadi II. La mama s’eleva, augmenta el teixit 

subcutani i les arèoles mamàries adquireixen 

major pigmentació. Es pot palpar el botó 

mamari (nòdul retroareolar) que es troba per 

sota de les arèoles mamàries. 

 

Estadi III. Les mames es fan més prominents, 

adoptant una forma cònica i presentant un 

consistència turgent. L’arèola s’eleva, 

apareixen les glàndules de Montgomery i 

també pot aparèixer algun pèl. En aquest 

moment, sol presentar-se la primera 

menstruació. Això fa que es produeixi un altre 

creixement dels pits amb l’augment de 

tamany, de la pigmentació de l’arèola, de les 

papil·les mamàries i del teixit adipós. Per tant, 

la mama adopta una forma similar a la d’una 

dona adulta. 

 

Estadi IV. El creixement brusc de la mama i 

l’adquisició d’una forma adulta, depèn de les 

hormones ovàriques. Això demostra la relació 

entre la glàndula mamària i l’aparell 

reproductor femení. En aquesta etapa, 

l’arèola mamària augmenta el seu tamany. 

 

Estadi V. La mama adquireix la forma 

definitiva, globulosa i esfèrica. Apareixen la 

resta de les glàndules de l’arèola. El mugró es 

fa més prominent i adquireix capacitat 

d’erecció. 
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Després d’aquest període, la mama ja disposa de les estructures necessàries per a 

funcionar com a òrgan secretor, però roman inactiva perquè el desenvolupament 

complet de la mama com a òrgan secretor actiu solament s’esdevé si es produeix una 

gestació, cap a la fi de l’embaràs. 

 

La mama adulta presenta una forma aproximadament semiesfèrica que varia molt 

d’una dona a una altra i al llarg de la vida. Té una consistència també molt variable, 

però en qualsevol cas no és rígida, i es pot desplaçar sobre les estructures toràciques 

subjacents.  

 

b) Canvis durant l’embaràs: 

 

Durant l’embaràs l’augment dels nivells d’estrògens i progesterona29 estimulen el 

desenvolupament glandular. Les mames tendeixen a ser esfèriques a causa de 

l’augment del teixit adipós.  

 

En aquest període les mames es tornen turgents i augmenten el seu tamany. La 

pigmentació de la pell de l’arèola mamària i la papil·la mamària 

augmenta notablement i apareixen petites prominències granulars a 

les vores de les arèoles conegudes amb el nom de tubercles de 

Morgagni, corresponents amb el desenvolupament de la glàndules 

sebàcies30. La circulació de la mama augmenta i les venes 

superficials es fan més prominents. 

 

 

 

A causa de la influència de l’embaràs i de les hormones sexuals femenines es 

produeix un augment en el número dels àcins de cada lobulet. En les cèl·lules 

epitel·lials luminals s’hi observa una certa vacuolització31. 

 

Al final del segon trimestre de l’embaràs ja hi ha evidència de secreció de les cèl·lules 

luminals i al final del tercer trimestre aquesta secreció s’acumula al final dels 

conductes galactòfors que s’han tornat hiperplàsics32.    

                                                 
29

 Els estrògens i la progesterona són dues hormones sexuals femenines produïdes pels ovaris, que indueixen 

fenòmens de proliferació cel·lular sobre l’endometri, les mames i els ovaris. 
30

 Veure pàgina 26 (peu de pàgina 25). 
31

 La vacuolització és el procés de creixement de les cèl·lules i d’especialització, a causa d’això augmenten el seu 

tamany. 

28 - Tubercles de Morgagni 
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29 - Hiperplàsia lobular fisiològica
33

  

 

c) Canvis durant la lactància: 

 

Durant la lactància es mantenen els canvis produïts durant l’embaràs. Al començament 

de la lactació, les cèl·lules epitelials luminals es tornen vacuolades i s’omplen de llet 

que secretaran quan rebin l’estímul de succió del nadó. 

A la iniciació de la lactància i durant les primeres hores, en la succió de les mames per 

part del nounat, surt una secreció espessa i groga, molt rica en colesterol, anomenada 

calostre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mama aconsegueix la seva maduresa quan la seva activitat funcional és màxima, 

és a dir, només durant l’embaràs i la lactància. La maduració de la mama està 

regulada per la influència de les hormones ovàriques i de la pituïtària34, que són 

secretades en grans quantitats durant l’embaràs i tot el període de lactància.  

 

Al acabar la lactància la mama torna a evolucionar fins que els lòbuls recuperen el seu 

estat inicial. Aquest procés dura aproximadament tres mesos.  

                                                                                                                                               
32

 La hiperplàsia és l’augment dels tamany d’un òrgan, teixit, etc. a causa que les seves cèl·lules han augmentat en 

número. 
33

 La fisiologia és la ciència que estudia les funcions dels éssers orgànics. 
34

 La pituïtària és un glàndula complexa que es troba situada a la base del crani, connectada amb el hipotàlem. 

30 - Hiperplàsia gestacional 31 - Secció d’un conducte lactífer. Està 
format per dues capes de cèl·lules epitel·lials. 
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d) Canvis durant la menopausa: 

 

Durant la menopausa es produeix una regressió de la glàndula mamària a causa de la 

baixada dels estrògens i de la progesterona. A més també s’aprecia un increment de la 

grassa i un predomini del teixit fibrós.  

 

Després de la menopausa el número d’acins per 

lobulet disminueix. Tot i que la diferència entre 

l’estoma interlobular i intralobular es manté fins que 

els lòbuls experimenten una atrofia i hialinització35 

completes.  

 

 

 

 

1.2.3.2. Influencies hormonals sobre el teixit mamari 

 

El teixit mamari de les dones és molt sensible a les hormones femenines (missatgers 

químics produïts pels ovaris i altres teixits). Les hormones circulen per la sang i 

afecten a uns òrgans específics. Diverses hormones inicien, mantenen i controlen els 

canvis en els pits femenins durant la pubertat, regulen el cicle menstrual i mantenen 

l’embaràs i la lactància. El teixit mamari està canviant constantment d’acord amb els 

nivells d’hormones femenines (estrogen i progesterona). Les cèl·lules mamàries 

                                                 
35

 La hialinització és el procés de formació de la hialina (material homogeni cristal·lí, és un producte degeneratiu) a 

l’interior de la cèl·lula. 

32 - Evolució de les glàndules mamàries 
durant l’embaràs i la lactància.  

33 - Atrofia postmenopàusica. 

Disminueix el números d’acins. 

Glàndules mamàries 

Congestionada No lactant 
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contenen determinats receptors que responen als estrògens i a la progesterona; el 

nombre d’aquests receptors és diferent en cada dona. Les hormones ajuden a regular 

el creixement i altres funcions.  

 

 

 

 

 

 

 

En la pubertat els estrògens estimulen la proliferació dels conductes mamaris i de les 

cèl·lules mamàries i la progesterona estimula els desenvolupament dels acins. 

Aquestes dues hormones provoquen la proliferació del teixit conjuntiu que serveix com 

a suport pels galactòfors. A més també produeixen un augment del teixit adipós, de la 

pigmentació de l’arèola i de la papil·la mamària.  

 

Durant l’embaràs l’alta concentració d’aquestes hormones produeix la ramificació dels 

conductes galactòfors.  

 

1.2.4. Funcions de la mama femenina 

 

En la mama podem destacar dues funcions: la més important que és la lactància i una 

altra no com a funció principal però que també cal esmentar-la que és la funció sexual. 

 

2.2.4.1.  Lactància 

 

La lactància és la funció principal i la més important de les mames. La producció de llet 

a les mames comença abans del part, tot i que la sortida del líquid no es produeix fins 

a la lactància, a causa de la disminució de les concentracions de progesterona i 

estrògens. A partir d’aquest moment, la mama segrega calostre, un líquid espès amb 

suaus propietats laxants que facilita l’evacuació del meconi36 de l’intestí del nadó 

acabat de néixer. El calostre és segregat durant tres dies, després durant 15 dies es 

segrega una llet intermèdia per donar pas a la llet madura. 

                                                 
36

 El meconi és la matèria fecal que s’acumula en el colon fetal durant la gestació. 

34 - Progesterona 
35 - Estrogen 
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El període de lactància és fonamental durant els primers 6 mesos, 

ja que el nadó no ingereix res més. Després es continua lactant el 

nadó fins a 1 o 2 anys combinat amb altra alimentació. 

 

Cal tenir en compte que qualsevol operació efectuada a les 

mames, inclosa la cirurgia estètica, porta a una interferència per a 

la lactància, causant alteracions en la sensibilitat de la papil·la 

mamària i també dificultats per interpretar una 

mamografia. 

 

2.2.4.2.  Funció sexual 

 

Les mames compleixen un paper fisiològic i cultural en la funció sexual femenina i 

masculina humana. Tant l’arèola mamària com la papil·la mamària tenen fibres 

nervioses sensorials que els fan sensibles des del punt de vista eròtic, ja que es poden 

estimular. 

 

La funció sexual femenina, després del diagnòstic i tractament del càncer de mama, no 

ha de disminuir o deixar-se de practicar, en especial en dones sotmeses a cirurgies de 

reconstrucció estètica (mamoplasia), tot i que en les dones a les quals se’ls fa una 

mastectomia total, hi ha una disminució de l’interès sexual. 

 

1.2.5. La mama masculina 

 

Els homes també presenten teixit mamari, però no tenen glàndules productores de llet. 

La seva glàndula mamària no es desenvolupa i roman inactiva durant tota la seva vida 

a no ser que s’estimuli a través d’hormones femenines. Aquesta és petita i aplanada 

formada per un grup de cèl·lules epitelials, no presenta grassa ni teixit fibrós, i si els 

presenta és en molt poca quantitat. 

 

L’estructura externa de la mama masculina és la mateixa que la de la mama 

femenina37; i per tant tindrà una funció sexual, però la interna no, ja que no es 

desenvolupa durant la pubertat. 

 

 

 

                                                 
37

 Veure pagina 25 (apartat 2.2.1.1. Estructures externes de la mama). 

36 - La lactància materna 
dura aproximadament un 

any. 
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2.3. Patologies mamàries 

2.3.1. Anomalies congènites 

 

Les anomalies congènites són malalties estructurals o funcionals presents en el 

moment del naixement.  

 

Les principals són: 

 

 Politèlia o mugrons supernumeraris: Consisteix 

en la presència de més de dos mugrons, per tant 

és una alteració per excés en el nombre de 

mugrons. 

 Mugró ectòpic: És una papil·la mamària que pot 

aparèixer a qualsevol part del cos. 

 Polimàstia: És la presència de més d’una 

papil·la mamària intraareolar. 

 Inversió de la papil·la mamària: És la presència de mames supernumeràries, 

és a dir, tenir més de dues mames, una de les quals no està del tot 

desenvolupada. 

 Amastia: És una alteració relacionada amb l’existència d’anomalies en el 

desenvolupament del tòrax. Es presenta teixit mamari però amb l’absència de 

l’arèola i el mugró. 

 El síndrome de Poland: És una rara alteració de naixement en el qual les 

dones o els homes neixen sense un o tots dos pits. 

 Asimetria mamària: El tamany, la forma, la situació d’una mama és diferent a 

la col·lateral. 

 Macromàstia o hipertròfia mamària: És el desenvolupament excessiu de la 

glàndula mamària. 

  Ginecomàstia: És el desenvolupament excessiu de la glàndula mamària en 

els homes. 

 Micromàtia o hipomastia: Consisteix en el desenvolupament imperfecte de 

les mames que dóna lloc a unes mames d’un tamany inferior al que 

correspondria a una dona adulta. 

 

37 - Síndrome de Poland. 

Naixement sense un o els dos 
pits. 
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2.3.2. Tumors de mama 

 

Els tumors de mama són un grup d’alteracions caracteritzades pel desenvolupament 

d’una massa anòmala a l’interior d’aquest òrgan. 

Es poden diferenciar diversos tipus de tumors de mama segons el tipus de cèl·lules en 

què s’originen, la diferenciació de les cèl·lules tumorals en relació a les cèl·lules 

originals i al seu grau d’activitat o agressivitat.  

 

Es diferencien fonamentalment dos grans grups: tumors benignes i tumors malignes o 

càncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1. Tumors benignes de mama 

  

Són anomenats tumors benignes de mama els que són constituïts per cèl·lules de 

característiques bastant semblants a les que constitueixen els teixits normals de la 

mama, que mantenen un grau d’activitat reproductora moderat i no s’infiltren pels 

teixits propers ni es disseminen a altres òrgans. Aquests tumors se solen trobar ben 

delimitats dels teixits circumdants i en general creixen lentament. Això fa que es 

puguin extirpar amb facilitat i que en la majoria dels casos no tornin a aparèixer. Són 

patologies mamàries no cancerígenes i no són perilloses. 

 

Els símptomes que produeixen són dolor i inflamació de la mama. També poden donar 

lloc a una massa palpable o a anomalies mamogràfiques. Aquestes condicions poden 

incloure alteracions de l’estroma mamari38 i de l’estructura glandular. 

 

Tipus de tumors benignes de mama: 

 

 Adenofibroma o fibroadenoma 

 

És el tumor benigne més freqüent en la mama i se sol presentar en dones joves 

després de la pubertat fins als 40 anys, és estrany que apareguin després de la 

                                                 
38

 Veure pàgina 25. 

38 - Cèl·lula d’un tumor de mama. 
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menopausa. Està format fonamentalment per cèl·lules i fibres de teixit conjuntiu, a més 

també disposa d’agrupacions de cèl·lules formadores de secrecions, semblants a les 

dels àcins mamaris.  

 

Clínicament es tracta d’una neoplàsia dura, 

indolora, ben delimitada i mòbil. Es poden 

presentar sols o bé bilaterals (es dóna a les dues 

mames a la vegada) o múltiples. 

 

En l’examen de mama es palpa com un nòdul39, 

no està adherit a plans més profunds ni 

produeix retracció de la pell. Macroscòpicament 

és un tumor ben encapsulat, blanc, brillant i homogeni. És fàcil de distingir-lo en les 

mamografies ja que apareix com una neoplàsia ben delimitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 Cistosarcoma fil·loide 

Es caracteritza pel fet que creix ràpidament i constitueix un tumor molt gros, 

S’inclou dins dels tumors benignes però té algunes característiques pròpies dels 

malignes, ja que, després d’ésser extirpat es pot tornar a desenvolupar i 

transformar-se en maligne. 

 

 Quists mamaris 

 

Un quist consisteix en una dilatació mamària exagerada d’un conducte galactòfor que 

s’encapsula i s’omple de líquid.  

                                                 
39

 Un nòdul és una petita agregació de cèl·lules. 

39 - Fibroadenoma benigne de mama 

41 - Imatge d’un fibroadenoma en 

una mamografia. 40 - La mobilitat del fibroadenoma 
és una de les seves 
característiques més útils pel 

diagnòstic mitjançant la palpació. 
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Apareixen abans de la menopausa, en l’època de desequilibri hormonal, o després 

d’ella, entre els 35 i 50 anys.  

  

 

 Malaltia fibroquística de la mama (displàsia mamària) 

 

Es presenta freqüentment entre els 25 i 45 anys. Té una gran importància clínica ja 

que pot donar lloc a varis nòduls de tamany variable, a vegades bilaterals, 

desplaçables i en alguns casos dolorosos sobretot en el període premenstrual.  

 

 

 

 

 

 

 

 Papil·loma  

 

Hiperplàsia de l’epiteli dels conductes mamaris, és a dir, 

augmenta el nombre de capes de cèl·lules epitelials que 

recobreixen els conductes. Això porta a la formació de papil·les 

(petits tumors) a l’interior dels conductes mamaris. En molts 

casos es forma un quist.  

42 - Localització d’un quist mamari. 43 - Mamografia amb un quist 
mamari. 

44 - Imatge microscòpica d’una  malaltia 
fibroquística.  

Teixit de mama normal Teixit de mama amb 
múltiples quists 

45 - Mamografia i galactografia en la qual s’aprecia un papil·loma 
intraductal. 
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2.3.2.2. Tumors malignes de mama 

 

Són anomenats tumors malignes o càncers de mama aquelles neoplàsies que es 

componen de cèl·lules d’aspecte atípic, de característiques molt diferents a les que 

constitueixen els teixits normals de la mama dels quals procedeixen, que, a més de 

presentar una gran activitat reproductora, tendeixen a infiltrar-se pels teixits veïns i a 

disseminar-se a través de la circulació limfàtica i sanguínia cap a altres òrgans. La 

invasió dels teixits veïns i la disseminació limfàtica o sanguínia són les tres maneres 

mitjançant les quals un càncer es pot escampar cap a altres parts del cos40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Veure pàgina 44 (apartat 2.4. Càncer de mama). 
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2.4.  Càncer de mama 

2.4.1. Etiologia del càncer de mama 

 

L’origen o etiologia íntima del càncer de mama no es coneix amb exactitud, per bé que 

en tots els casos el mecanisme productor és el creixement anormal d’un grup de 

cèl·lules originàries dels teixits mamaris, que es reprodueixen amb una freqüència 

superior a la que és normal i que a més es tornen immortals.  

 

Certs canvis genètics (mutacions) en l’ADN poden causar que les cèl·lules normals de 

les mames es transformin en cancerígenes. L’ADN és la molècula que porta els 

nostres gens en cada una de les nostres cèl·lules (té la informació sobre com 

funcionen les nostres cèl·lules).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han efectuat nombrosos estudis que han permès elaborar diverses hipòtesis sobre  

la causa de la mutació, però encara ara no s’ha demostrat cap causa determinant del 

desenvolupament del càncer de mama. Probablement, igual que s’esdevé amb d’altres 

formes de càncer, el càncer de mama no és degut a una sola causa, sinó que la 

malaltia es desenvolupa a conseqüència de l’acció conjunta de diversos factors. 

46 - Cèl·lules cancerígenes. Les mutacions són les 

principals causes pel qual les cèl·lules es transformen, 
tot i que hi ha diferents hipòtesis sobre l’origen 
d’aquestes mutacions. 
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2.4.1.1.  Hipòtesis sobre la causa dels càncers de mama 

 

a) Virus 

 

Una de les hipòtesis sobre l’origen dels càncers de mama es basa en el fet que 

aquesta malaltia pot ésser causada per una infecció deguda a algun microorganisme, 

probablement un virus. Segons la hipòtesi, el virus actua sobre algunes cèl·lules 

mamàries provocant la modificació de la seva estructura i desenvolupament normals, 

és a dir, provoca una mutació. Tanmateix, però, fins ara encara no s’ha pogut 

identificar cap microorganisme que pugi ser responsable del càncer de mama. 

 

b) L’herència 

 

L’herència s’ha comprovat que pot influir en el desenvolupament del càncer de mama. 

Així, en diversos estudis estadístics s’ha observat que el càncer de mama és més 

freqüent en les persones que han tingut familiars que han patit aquesta malaltia. De 

totes maneres, això no significa que el càncer de mama sigui una malaltia hereditària, 

sinó que pot ser transmesa hereditàriament una predisposició especial a tenir la 

malaltia, que es desenvolupa efectivament quan hi coincideixen d’altres factors, com 

per exemple, les mutacions adquirides, que es produeixen de forma independent en 

les cèl·lules de la mama durant la vida d’una dona i que no han estat heretades, però 

juntament amb les mutacions heretades són suficients per desenvolupar càncer de 

mama. Tot i així és desconeixen les causes d’aquestes mutacions. 

 

c) Gens  

 

S’han relacionat dos gens associats al desenvolupament del càncer de mama. 

Aquests són: BRCA – 1 i BRCA – 2. Les persones, les famílies de les quals posseeixin 

mutacions en aquests gens tenen major risc de desenvolupar càncer de mama. Però 

no totes les persones que heretin mutacions en aquests gens desenvoluparan càncer 

de mama, ja que fan falta altres factors.  

 

A part d’aquests dos gens, s’han identificat altres gens associats amb el 

desenvolupament del càncer de mama. Tant els gens anormals com les proteïnes que 

els produeixen, poden ser detectats mitjançant proves especialitzades que serveixen 

per detectar a les persones amb més alt risc de desenvolupar la malaltia i per predir 

l’agressivitat del tumor en les persones amb càncer de pit. 
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d) Factors hormonals 

 

Alguns estudis han indicat que probablement determinats factors hormonals intervenen 

en el desenvolupament d’aquesta patologia. Aquesta hipòtesi es basa en l’observació 

que la probabilitat de patir un càncer de mama varia segons les modificacions 

hormonals experimentades per una dona al llarg de la vida. Hi ha una evidència clara 

que les hormones ovàriques, com els estrògens i la progesterona, desenvolupen un 

paper clau en el desenvolupament del càncer de mama, probablement perquè 

augmenten la divisió cel·lular (el paper principal dels estrògens en el cos és promoure 

el creixement dels teixits relacionats amb la reproducció, inclòs el teixit mamari). 

L’exposició d’estrògens al llarg de la vida influeix de manera significativa en el 

creixement del càncer (a més exposició d’estrògens, més risc). Les dones a les que 

se’ls han extirpat els ovaris abans dels 35 anys tenen taxes de càncer mama molt més 

reduïdes, ja que no hi ha producció d’estrògens.  

 

Així, s’ha comprovat que el càncer de mama és més freqüent entre les dones que han 

tingut els seus primers cicles menstruals en edats més precoces i els últims en edats 

més avançades. S’ha observat igualment que presenten menys risc de patir un càncer 

de mama les dones que tenen el primer fill abans de 25 anys d’edat. També s’ha 

comprovat que les dones que donen de mamar als seus fills tenen menys probabilitats 

de ser afectades per un càncer de mama que les que no ho han fet. 

 

S’ha descrit a més que els anticonceptius orals, combinats d’estrògens i progesterona, 

poden ser carcinògens41 en humans. 

                                                 
41

 Veure pàgina 22. 

47 - Gen BRCA - 1. La mutació d’aquest gen és 

una de les causes del càncer de mama en 
l’herència. 
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e) Factors ambientals 

 

Alguns factors ambientals com la dieta rica en grasses o l’excessiva exposició a 

radiació, desencadenen mutacions genètiques que contribueixen a l’augment del risc 

de patir algun càncer de mama. 

 

Segons estudis realitzats, les persones que s’alimenten habitualment amb un excés de 

greixos animals es troben més predisposades a ser-ne més afectades que altres, ja 

que el càncer de mama es desenvolupa especialment en les mames voluminoses que 

contenen un gran dipòsit de teixit gras. 

 

2.4.2.  Tipus de càncers de mama 

 

Es poden diferenciar diversos tipus de càncers de mama segons les cèl·lules que els 

han donat origen. 

 

2.4.2.1. Carcinoma de mama 

 

El nom de carcinoma fa referència a la naturalesa epitelial de les cèl·lules que es 

converteixen en malignes. En realitat, els carcinomes de mama són adenocarcinomes, 

ja que deriven de cèl·lules glandulars.  

 

Alguns d’aquests poden ser in situ o infiltrants : 

 

- In situ: les cèl·lules anormals es troben situades dins dels ductes o dels acins 

de la mama i no envaeixen els teixits circumdants, estan envoltades per una 

membrana basal. 

 

- Infiltrant o invasor: les cèl·lules anormals s’han disseminat des del lloc on ha 

començat en la mama cap als teixits sans que les envoltaven. Aquest també es 

pot disseminar cap a altres parts del cos a través del sistema limfàtic o 

sanguini. Les cèl·lules cancerígenes no estan envoltades per una membrana 

basal. 
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Existeixen diferents tipus de carcinomes de mama: 

 

 Carcinoma ductal in situ (CDIS) 

 

És el tipus més comú de càncer no invasiu de mama. S’origina en les cèl·lules de les 

parets dels conductes mamaris i no es propaga a través de les parets cap al teixit 

adipós. Es tracta d’un càncer localitzat que pot ser tractat amb cirurgia o radiació, però 

si no es tracta a temps pot convertir-se en invasiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 Carcinoma lobel·lar in situ (CLIS) 

 

És un tipus de càncer que s’origina en els acins (lobulets) 

mamaris però que no es dissemina a través d’aquests. 

Normalment no es converteix en un càncer invasiu, tot i 

que si no es controla ho pot ser.  

 

 

 

 

 Carcinoma ductal infiltrant (CDI) 

 

És un tipus de carcinoma que s’inicia en els conductes mamaris però aconsegueix 

trencar la membrana basal, travessar els conductes mamaris i passar al teixit adipós 

de mama i després arribar als vasos limfàtics o sanguinis mamaris i distribuir-se cap a 

altres parts del cos.   

 

 

 

48 - Mamografia d’un 
carcinoma ductal in situ. 

49 - Carcinoma ductal in 
situ. Les cèl·lules tumorals 

són atípiques.  

50 - Mamografia amb un carcinoma lobel·lar in situ.  

51 - Carcinoma ductal infiltrant. Les cèl·lules són atípiques, 

ocupen tot el conducte i s’infiltren cap a altres zones de la 
mama. 
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 Carcinoma lobel·lar infiltrant (CLI) 

 

Té el seu origen als acins o lobulets mamaris. Les seves cèl·lules proliferen de forma 

incontrolada trencant la membrana basal42 i infiltrant-se als teixits adjacents fins arribar 

als vasos sanguinis o limfàtics per tal d’arribar a altres parts del cos. És un tipus de 

càncer difícil de detectar a través d’una mamografia43. 

 

2.4.2.2. Càncer inflamatori de mama (IBC) 

 

És un tipus de càncer poc comú, però és molt agressiu i de ràpid creixement. Produeix 

una vermellor la pell de les mames i augmenta la seva temperatura. La pell adopta un 

aparença rugosa amb petits sots, com els de la pell d’una taronja, a més també poden 

aparèixer arrugues i protuberàncies. Aquests canvis no es deuen a la simple 

inflamació, sinó a causa de les cèl·lules canceroses que bloquegen els vasos limfàtics 

de la pell.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.4.2.3. Malaltia de Paget de mama 

 

Es tracta d’una forma de càncer de mama en la que el tumor creix des dels conductes 

de sota el mugró fins a la superfície d’aquest.  Els símptomes inclouen picor, sensació 

d’ardor i una afecció similar a un èczema al voltant del mugró, a vegades 

acompanyada de supuració de líquid i de sang.  

 
 
 
 

                                                 
42

 Veure pàgina 20 (peu de pàgina 13). 
43

 Veure pàgina 71. 

52 - Càncer inflamatori a la mama 
esquerra. Es produeix una inflamació del 

pit juntament amb unes rugositats a la 
pell i la inversió del mugró. 

53 - Malaltia de Paget de mama.  Produeix èczema i protuberàncies al 

voltant del mugró. 
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2.4.2.4. Sarcoma  de mama 

 

És el tipus de tumor maligne menys freqüent. S’origina en el teixit conjuntiu que 

envolta a les glàndules mamàries i sol créixer molt ràpidament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.5. Càncer de mama recidivant 

 

El càncer de mama recidivant és càncer que ha tornat a créixer (recidivat) després 

d’haver estat tractat i aparentment eliminat. El càncer pot tornar a la mama, a la paret 

pectoral o a altres parts del cos. 

 

2.4.3.  Evolució dels càncers de mama 

2.4.3.1. El càncer de mama a escala local 

 

El càncer de mama, com el d’altres localitzacions, sembla comportar-se seguint dos 

patrons diferents. En algunes ocasions prolifera lentament sense envair ni infiltrar, 

ocupant els conductes mamaris, arribant a formar un nòdul44 prominent que desplaça 

estructures veïnes, sense deixar de ser un càncer in situ. Aquest tipus de càncers amb 

freqüència es converteixen en infiltrants, encara que s’hagin iniciat com a tumors in 

situ. 

 

En altres ocasions el càncer s’infiltra als teixits veïns, trencant la membrana basal i es 

comporta com a invasiu molt precoçment, quan tot just és microscòpic i només es pot 

identificar mitjançant una biòpsia45. 

 

Quan el càncer ha començat a envair els teixits veïns, vol dir que ha començat la seva 

disseminació. Al principi les cèl·lules malignes formen grups tancats i en algunes 

ocasions poden veure’s limfòcits46 que es disposen al voltant d’aquests grups o fins hi 

                                                 
44

 Veure pàgina 41 (peu de pàgina 39). 
45

 Veure pàgina 89. 
46

 Els limfòcits són una varietat dels leucòcits els quals la seva funció és donar una resposta immunitària.  

54 - Imatge microscòpica d’un sarcoma. 
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tot en el seu interior, el que suposa una forma de resposta defensiva de l’organisme 

davant al que ha identificat com a un agent estrany a ell. 

 

En el primer cas el tumor, després d’haver anat augmentant de dimensió, comença a 

tornar-se dur i a afectar tots els plans de la mama, inclosa la paret toràcica i provocant 

l’aparició de múltiples nòduls cutanis. Amb el temps afecta tota o gairebé a tota la 

mama, de manera que aquesta perd volum i es torna dura. Fins que pot arribar a 

aparèixer una ulceració superficial o una fístola cap als plans més profunds.   

 

En el segon cas el tumor augmenta de volum. Tot i que no tan ràpidament com en el 

primer, té un component infiltrant, ja que s’estén a tots el plans de la mama, fixant-la 

finalment a la pell o a la paret toràcica. Tot i així, aquí el càncer el que fa és augmentar 

de volum, podent arribar als 10 cm de diàmetre.  

 

En alguns casos, els símptomes de càncer es deuen a la presència de metàstasi ja 

que el tumor primitiu és massa petit per ésser identificat.   

 

L’evolució local dels tumors de mama pot arribar a ser causa directa de la mort de la 

pacient, tot i que és estrany en la pràctica ja que s’hauria de produir una ulceració 

tumoral que s’infectés i no es tractés. 

 

La diferència entre els càncers in situ i els infiltrants és important perquè el diagnòstic 

precoç garanteix la curabilitat gairebé total del primer tipus de càncer. 

 

2.4.3.2. La disseminació ganglionar i la metàstasi del càncer de 

mama 

 

L’estroma mamari47 consta de teixit adipós i teixit conjuntiu que envolten els conductes 

i els lòbuls mamaris. A través del teixit conjuntiu arriben a la mama els vasos sanguinis 

i els vasos limfàtics. 

 

El sistema limfàtic està format per ganglis limfàtics que contenen la limfa i la filtren; i 

per vasos i conductes limfàtics, que són semblants a les venes. La limfa és un líquid 

transparent que conté productes de desfeta de teixits, i cèl·lules del sistema 

immunològic, que són els glòbuls blancs. Aquestes cèl·lules reconeixen qualsevol 

substància estranya del cos i alliberen altres substàncies que destrueixen l’agent 

agressor.  

                                                 
47

 Veure pàgina 25. 
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La majoria de vasos limfàtics de la mama conflueixen als ganglis limfàtics axil·lars 

(sota el braç). Els ganglis limfàtics són petites agrupacions de cèl·lules del sistema 

immunològic importants per combatre infeccions.  

 

El pas següent que fa un càncer de mama infiltrant és l’afectació ganglionar. En la 

majoria dels casos efecte a un gangli axil·lar concret, que és el primer gangli d’una 

cadena limfàtica que drena un territori de teixits determinat, de manera que, abans de 

continuar el seu camí per la cadena, tota la limfa provinent d’aquest territori ha de 

passar per aquest primer gangli que es coneix com a gangli sentinella.  

 

De forma habitual el gangli sentinella se situa a la regió axil·lar de la mateixa banda 

que la mama afectada. Tot i així, a vegades un tumor mamari segueix un camí poc 

usual, estenent-se a la cadena de ganglis del territori de vena mamària interna, que se 

situa a les bandes de l’estèrnum, per darrera de la paret toràcica. En altres ocasions, 

també poc comunes, el càncer se salta el gangli sentinella, i arriba als ganglis 

d’estacions situats més enllà. I per últim, a vegades existeix més d’un gangli sentinella 

(de 2 a 4). 

 

 

 

 

 

 

Independentment de quin sigui el tipus d’evolució local d’un càncer de mama infiltrant, 

la progressió per via del sistema limfàtic pot anar complint-se a ritmes molt diferents. El 

pronòstic es complica quan el número de ganglis axil·lars augmenta i també quan 

existeix algun gangli estellat, és a dir, quan el càncer ha envaït massivament un 

gangli, l’ha fet créixer infiltrant totes les seves capes i fins i tot ha envaït els teixits 

veïns. 

55 - Detecció del gangli sentinella. 56 - Imatge del gangli sentinella un cop 

extret  mitjançant cirurgia. 
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Els primers en afectar-se són els ganglis locorregionals, que són els que estan situats 

a la pròpia mama (ganglis intramamaris), les axil·les i els que estan situats als 

pectorals. Més enllà hi ha els supraclaviculars, els del coll i els del mediastí48, que si 

són afectats, el pronòstic encara és més dolent i pot ser causa de mort. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les cèl·lules canceroses a part d’introduir-se pels vasos limfàtics i estendre’s a través 

d’aquests (bàsicament és la forma més comuna) també es poden introduir en els 

vasos sanguinis a través del teixit conjuntiu i propagar-se pel torrent sanguini. 

Aquestes cèl·lules es poden aturar a qualsevol altra part del cos i allà formar 

metàstasi, és a dir, formar un càncer en un òrgan distant a l’originari. El tumor 

secundari (metastàtic) és el mateix tipus de càncer que el tumor primari. Per exemple, 

si el càncer de mama es dissemina als ossos, les cèl·lules cancerígenes dels ossos 

són en realitat cèl·lules de càncer de mama. La malaltia és càncer metastàtic de mama 

i no càncer d’ossos.  

 

La metàstasi és una de les principals 

causes de la mort de les persones 

afectades pel càncer, sobretot quan 

s’ha produït a múltiples llocs.  

 

 

 

 

                                                 
48

 El mediastí és un compartiment anatòmic situat al centre del tòrax entre els pulmons dret i esquerra i per darrera de 

l’estèrnum.  

56 - Distribució dels ganglis limfàtics del tòrax. 

57 - Metàstasis del càncer de mama. 
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Les principals zones de metàstasis del càncer de mama són: el ossos, els pulmons, el 

fetge i el cervell, a causa de la seva proximitat amb la mama i també perquè són les 

primeres zones a on van a parar els vasos limfàtics i sanguinis que surten de la mama. 

De tots els casos de càncer de mama, només entre el 7 – 10% d’ells presenten 

metàstasi.  

 

2.4.4. Estadis dels càncers de mama 

 

Després de diagnosticar el càncer de mama, es realitzen diverses proves per 

determinar si les cèl·lules cancerígenes s’han disseminat dins de la mama o a altres 

parts del cos. 

 

El procés utilitzat per determinar si el càncer s’ha disseminat dins de la mama o fins a 

altres parts del cos s’anomena estadificació. La informació que es reuneix en aquest 

procés serveix per determinar l’estadi de malaltia. És important conèixer l’estadi de la 

malaltia per tal de planificar el tractament.  

 

2.4.4.1. Estadis en què es divideixen els càncers de mama 

 

ESTADI 0. Es tracta d’un carcinoma in situ. Tant pot ser el carcinoma ductal in situ 

com el carcinoma lobel·lar in situ. La taxa de supervivència en l’estadi 0 és del 100% 

als cinc anys després d’haver patit la malaltia.  

 

Es mesura el tamany del tumor i es compara: a 1 cm amb el tamany d’un pèsol, a 2 cm 

amb el tamany d’un cacauet, a 4 cm amb el tamany d’una nou i a 5 cm amb el tamany 

d’una llimona. 

 

58 - Comparació del tamany d’un tumor amb el d’un pèsol, un cacauet, una nou i una llimona. 
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ESTADI I. El càncer infiltrant s’ha format. El tumor mesura 2 cm o menys i no s’ha 

disseminat fora de la mama. La taxa de supervivència en l’estadi I és del 100% als cinc 

anys després d’haver patit la malaltia.  

 

ESTADI IIA. Es compleix un dels següents punts: 

 No hi ha presència de tumor en la mama, però el càncer es troba en els ganglis 

limfàtics axil·lars (els ganglis limfàtics de sota el braç). 

 El tumor mesura més de 2 cm o menys i s’ha disseminat fins als ganglis 

limfàtics axil·lars. 

 El tumor mesura més de 2 cm però no més de 5 cm i no s’ha disseminat fins 

als ganglis limfàtics axil·lars. 

 

ESTADI IIB. Es compleix un dels següents punts: 

 El tumor mesura més de 2 cm, però no més de 5 cm i s’ha disseminat fins als 

ganglis limfàtics axil·lars. 

 El tumor mesura més de 5 cm, però no s’ha disseminat fins al ganglis limfàtics 

axil·lars. 

 

La taxa de supervivència en l’estadi II és del 86% als cinc anys després d’haver patit la 

malaltia. 

 

ESTADI IIIA. Es compleix un dels següents punts: 

 No es troba un tumor en la mama. El càncer es troba en els ganglis limfàtics 

axil·lars que estan units entre sí o a altres estructures, o el càncer es pot haver 

disseminat fins als ganglis limfàtics propers a l’estèrnum. 

 El tumor mesura 2 cm o menys. El càncer s’ha disseminat fins als ganglis 

limfàtics axil·lars que estan units entre sí o a altres estructures o el càncer es 

pot haver disseminat fins als ganglis limfàtics propers a l’estèrnum. 

 El tumor mesura més de 2 cm però no més de 5 cm. El càncer s’ha disseminat 

fins als ganglis limfàtics de les axil·les que estan units entre sí o a altres 

estructures, o el càncer pot haver-se disseminat fins als ganglis limfàtics 

propers a l’estèrnum. 

 El tumor mesura més de 5 cm. El càncer s’ha disseminat fins als ganglis 

limfàtics de les axil·les que estan units entre sí o a altres estructures, o el 

càncer pot haver-se disseminat fins als ganglis limfàtics propers a l’estèrnum. 
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ESTADI IIIB.  El tumor pot tenir qualsevol mida i el càncer: 

 S’ha disseminat fins a la paret del pit o a la pell de la mama. 

 Pot haver-se disseminat fins als ganglis limfàtics de les axil·les que estan units 

entre sí o a altres estructures o fins i tot a als ganglis limfàtics de l’estèrnum. 

 

ESTADI IIIC. Pot no haver-hi signes de càncer en la mama o el tumor pot tenir 

qualsevol tamany i pot haver-se disseminat fins a la paret del pit o a la pell de la 

mama. Així mateix, el càncer: 

 S’ha disseminat fins als ganglis limfàtics per damunt i per sota de la clavícula. 

 Pot haver-se disseminat fins als ganglis limfàtics de les axil·les i fins als ganglis 

limfàtics pròxims a l’estèrnum.  

 

El càncer de mama en estadi IIIC es divideix en: 

 

 Estadi IIIC operable. Es compleix un dels següents punts: 

- El càncer es troba en 10 o més ganglis limfàtics de l’axil·la. 

- El càncer es troba en els ganglis limfàtics de sota la clavícula. 

- El càncer es troba en els ganglis limfàtics de l’axil·la i en els ganglis 

limfàtics pròxims a l’estèrnum. 

 

 Estadi IIIC no operable. El càncer de mama s’ha disseminat fins els ganglis 

limfàtics per damunt de la clavícula. La taxa de supervivència en l’estadi III és 

del 57% als cinc anys després d’haver patit la malaltia. 

 

ESTADI IV. El càncer s’ha disseminat cap a altres òrgans del cos, amb major 

freqüència fins als ossos, als pulmons, al fetge o al cervell. La taxa de supervivència 

en l’estadi IV és del 20% als cinc anys després d’haver patit la malaltia. 

 

EVOLUCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA: 

 

 

 

 

 

 

ESTADI 0 
ESTADI I 
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2.4.4.2. Classificació de l’extensió dels càncers de mama 

 

L’extensió del càncer s’expressa mitjançant la classificació TNM: l’afectació local  

(tumor) s’expressa amb un T, l’afectació ganglionar amb una N, i l’afectació a distància 

(metàstasi) amb una M: 

 

Tis: Carcinoma in situ ductal o lobel·lar, malaltia de Paget del mugró. 

T1: Tumor infiltrant de 2 cm o menys de dimensió. 

T2: Tumor entre 2 i 5 cm de dimensió. 

T3: Tumor de 5 cm o més de dimensió. 

T4: Tumor de qualsevol tamany amb extensió directa a la pell o a la paret toràcica. 

 T4a: Tumor amb afectació de paret toràcica. 

ESTADI IIA ESTADI IIB 

ESTADI IIIA 
ESTADI IIIB 

ESTADI IV 
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 T4b: Tumor amb edema (pell de taronja), infiltració, ulceració o nòduls en la 

pell. 

 T4c: Combinació de T4a i T4b. 

 T4d: Càncer de mama inflamatori. 

 

N0: No es palpen els ganglis axil·lars de la mateixa banda de la mama amb càncer. 

N1: Es palpen els ganglis axil·lars de la mateixa banda que la mama amb càncer i no 

estan fixes entre sí o a altres estructures. 

N2: Es palpen els ganglis axil·lars i estan fixes entre sí o a altres estructures. 

N3: Els ganglis de la cadena mamària interna de la mateixa banda de la mama estan 

afectats per cèl·lules malignes. 

 

M0: Absència de metàstasi. 

M1: Presència de metàstasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.3. Classificació per estadis i extensió dels càncers de 

mama 

 

ESTADI 0: Tis N0 M0. 

ESTADI I: T1 N0 M0. 

ESTADI IIA: T0, T1 N1 M0, T2 N0 M0. 

ESTADI IIB: T2 N1 M0, T3 N0 M0. 

ESTADI IIIA: T0, T1, T2 N2 M0, T3 N1, N2 M0. 

ESTADI IIIB: T4, qualsevol N M0, qualsevol T N3 M0. 

ESTADI IV: qualsevol T, qualsevol N M0. 

59 - Determinació de l’etapa d’un 
tumor cancerós. 
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2.4.5. El càncer de mama en l’home 

 

El càncer de mama també afecta als homes però en un percentatge molt menor 

comparat amb la població femenina. Es dóna amb major freqüència entre els homes 

de 60 i 70 anys.  

 

Els factors de risc pel càncer de pit en els homes són els mateixos que en les dones. 

L’única diferència és que ells tenen un factor de risc que són els alts nivells 

d’estrògens, i això fa que el càncer de mama es pugui presentar juntament amb 

malalties com la cirrosi hepàtica49 o el síndrome de Klinefelter50. 

Els símptomes són similars als que presenta la dona, i el pronòstic i el tractament són 

els mateixos. Tot i així, a causa de les reduïdes dimensions de les mames dels homes, 

es tendeix a extirpar tot el pit (mastectomia).  

 

El problema que hi ha és que com que el càncer de mama és molt més comú entre les 

dones que entre els homes, molts homes no pensen que ells també el poden 

desenvolupar. Desafortunadament, aquesta situació pot evitar el diagnòstic i com a 

resultat, alguns càncers no són detectats fins que han progressat a una etapa 

avançada. 

 

                                                 
49

 La cirrosis hepàtica és una malaltia en la que les cèl·lules del fetge, al morir, són substituïdes per un teixit anormal 

de tipus cicatrical produït pel mateix òrgan. 
50

 El síndrome de Klinefelter es produeix en els homes que tenen un cromosoma X addicional en la majoria de les 

cèl·lules. Aquest pot afectar a diverses etapes del desenvolupament físic, social i del llenguatge. Un dels símptomes 
més comuns és la infertilitat. 

60 - Càncer de mama localment 
avançat. 
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Quan el càncer és detectat en la mateixa etapa tant en el homes com en les dones, les 

taxes de supervivència són similars. Tot i que donat que les mames dels homes són 

més petites que les de les dones, és més probable que la malaltia s’estengui a la paret 

toràcica de forma més ràpida. Per aquesta raó és important la detecció precoç del 

càncer de mama per poder-lo tractar amb èxit. 

 

Els homes amb càncer de mama poden sentir emocions conflictives i sentir-se aïllats. 

Tenen una malaltia que posa en perill les seves vides i potser necessiten ajuda i 

suport, però no poden parlar del seu diagnòstic amb altres homes ja que no 

comprenen del tot la situació en la que es troben. A més, també es troba poca 

informació sobre el càncer de mama en els homes, així que prendre decisions i la 

autoeducació poden resultar difícils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Pronòstic del càncer de mama 

2.4.6.1. Concepte general de pronòstic 

 

El pronòstic són el conjunt de dades que posseeix la ciència sobre la probabilitat de 

que s’esdevinguin determinades situacions en el transcurs del temps o història natural 

d’una malaltia. És la predicció dels successos que s’esdevindran en el 

desenvolupament d’una malaltia en termes estadístics. 

 

Aquest conjunt de dades s’obtenen a partir de múltiples estudis clínics realitzats sobre 

una malaltia en concret. En aquests estudis s’obtenen unes variables anomenades 

factors pronòstics que el metge ha d’esbrinar en un individu en particular a través de 

la seva simptomatologia i de les proves diagnòstiques realitzades. Segons aquests 

factors pronòstics  s’estableix un tipus de tractament.  

 

61 - El càncer de pit en l’home existeix però 

molt menor percentatge que el de la dona. 
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Un pronòstic es pot expressar de forma qualitativa o quantitativa. Respecte a la 

primera, són comunes les paraules “bo, mal pronòstic o entremig”, o “lleu, moderat o 

greu”. La paraula pronòstic reservat és un pronòstic incert o desconegut, que pot fer 

sospitar el pitjor. Amb respecte a la forma quantitativa d’expressar el pronòstic, sovint 

s’utilitzen percentatges i taxes de supervivència o mortalitat.51  

 

2.4.6.2. El pronòstic en el càncer de mama 

 

El pronòstic del càncer de mama depèn fonamentalment de la fase evolutiva en què és 

diagnosticat. Si es diagnostica i es tracta en les primeres fases del desenvolupament, 

el guariment pot ser complet. Si es diagnostica en fases avançades, en canvi, el 

pronòstic és menys favorable, i les mesures terapèutiques poden ser insuficients per 

interrompre’n l’evolució progressiva. 

 

Els darrers anys, el pronòstic del càncer de mama ha millorat molt, ja que cada vegada  

es detecta més precoçment i han millorat els tractaments quirúrgics, radioteràpics i 

quimioteràpics complementaris. 

  

La millora general del pronòstic ha possibilitat que cada vegada siguin més les 

persones que sobreviuen després de presentar càncer de mama. 

 

2.4.6.3. Factors pronòstics del càncer de mama 

 

Els factors pronòstics són els elements que ajuden a predir l’evolució de la malaltia. 

Els més importants en el càncer de mama són: 

 

1. Estat ganglionar (N). Existència o no de ganglis limfàtics afectats pel tumor. 

2. Tamany tumoral (T). Mesurat en cm (0 - 2, 2 - 5, > 5)  

3. Tipus i grau histològic. Mesura l’agressivitat de les cèl·lules tumorals (I, II, III). 

4. Receptors hormonals. Els receptors d’estrògens o progesterona positius 

indiquen millor pronòstic. 

5. Factors biomoleculars. El més important és la determinació de HER-2, ja que 

la seva positivitat es considera un factor advers. 

6. Edat. Es considera un factor de risc quan l’edat és inferior a 35 anys. 

                                                 
51

 El percentatge de supervivència del càncer de mama als 5 anys per estadis comença a la pàgina 54 (apartat 2.4.4.1. 

Estadis en què es divideixen els càncers de mama).  
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2.5.  Detecció i diagnòstic del càncer de mama 

2.4.6. Diagnòstic clínic del càncer de mama 

 

El diagnòstic és el procediment a través del qual s’identifica una malaltia. El 

diagnòstic clínic requereix tenir en compte els dos aspectes de la lògica per tal de 

detectar la situació patològica, és a dir, l’anàlisi i la síntesi, utilitzant diferents eines 

com la interpretació i la integració dels símptomes, l’anamnesi52, la història clínica, 

l’exploració física, les exploracions completamentàries i les anàlisis en el laboratori.   

 

Generalment una malaltia no està relacionada d’una forma única amb un símptoma, és 

a dir, que un símptoma no és exclusiu d’una malaltia, és per això que calen altres 

proves per determinar el tipus de patologia que el pacient pateix. 

 

El tumor de mama pot ser descobert casualment quan la persona o el metge 

descobreixen l’aparició d’un bony en la mama, o bé com a resultat d’una revisió 

rutinària o per la participació en un programa de detecció precoç o cribratge, i més 

rarament quan ja ocasiona molèsties. 

 

En general els tumors detectats en les exploracions rutinàries són petits, i quan són 

malignes o càncer es troben en les primeres fases de desenvolupament, que és quan 

encara poden ser extirpats del tot. En canvi, els tumors descoberts perquè ocasionen 

molèsties solen trobar-se en fases més avançades, de manera que donat el cas que 

sigui cancerós és menys probable que la malaltia es pugi guarir de manera tan 

efectiva.  

 

En qualsevol cas, quan es descobreix l’aparició d’un tumor en la mama s’efectua un 

examen mèdic complet a partir del qual ja es pot determinar de vegades si es tracta 

d’un procés benigne. En la majoria dels casos, però, cal efectuar una sèrie de proves 

complementàries per tal de concretar la natura del tumor.  

 

 

 

 

                                                 
52 L’anamnesi és la reunió de dades subjectives relatives al pacient que comprenen antecedents familiars i personals, 

signes i símptomes que experimenta la seva malaltia, experiències i, en particular, records, que s’utilitzen per analitzar 
la seva situació clínica. Aquest procediment es fa mitjançant un interrogatori al pacient. 
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2.4.6. Formes de detecció del càncer de mama 

 

Existeixen diferents tècniques de detecció del càncer de mama i proves per tal de 

determinar el tipus de patologia mamària o el tipus de càncer de mama que el pacient 

pugui tenir. 

 

2.4.6.1. Símptomes i signes característics que presenta el 

càncer de mama 

 

Els càncers de mama en els seus estats inicials no solen presentar símptomes, és per 

això, que de poder-los detectar en aquests estadis cal realitzar mamografies53.  

 

La única manifestació dels càncers de mama en els primers estadis de 

desenvolupament és la formació d’una massa a l’interior de la mama que es pot 

detectar fàcilment si es realitza una palpació a la mama. Aquesta nodositat no causa 

dolor, és dura i normalment té les vores irregulars. Tot i així, existeixen una sèrie de 

tumors malignes suaus, tous i rodons. En aquestes primeres fases el bulte detectat 

sota la pell es pot desplaçar amb els dits. 

 

En fases més avançades, el tumor està adherit a la paret toràcica o a la pell que el 

recobreix i per tant no es desplaça. El tumor sol ser clarament palpable, i fins i tot els 

ganglis limfàtics de l’axil·la poden augmentar de tamany.  

 

Els símptomes que presenten els càncers de mama en etapes més avançades són 

molt variats i depenen de la mida del tumor, la seva extensió i el tipus de càncer de 

mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Veure pàgina 71. 

62 - La inflamació d’una de les mames és un 

signe d’un possible càncer de mama.  
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Signes que es poden manifestar en senyal de càncer de mama: 

 

 Tumoracions o engrossiment de qualsevol part de la mama o en l’àrea de 

l’axil·la. El fet que es produeixi un augment del volum considerable de la mama 

afectada és perquè el tumor ha crescut molt ràpidament. En aquests casos, es 

pot percebre una diferència progressiva de la grandària de les dues mames. 

 Canvi del tamany, la forma i la textura de la mama o el mugró. Es produeix una 

irritació de la pell, arrugues o petites depressions en la superfície de la mama, 

com una mena de punteig causat perquè el tumor s’ha infiltrat a la pell de la 

mama.  

 Inflamació de tota o part de la mama. 

 Vermellor de la mama que no desapareix i descamació de la pell de la mama o 

del mugró. 

 Dolor permanent de la mama.  

 Retracció del mugró o d’alguna part de la pell de la mama. 

 Secreció del mugró d’una de les mames. Aquesta secreció pot ser 

sanguinolenta si el tumor ha envaït un vas sanguini, o es pot trobar constituïda 

per un líquid tèrbol o lletós, elaborat per les mateixes cèl·lules tumorals. 

L’aparició de secrecions pot ser variable, i en alguns casos és contínua mentre 

que en altres és esporàdica.  De vegades, les secrecions produïdes pel tumor 

són tan escasses que no atenyen al mugró, i s’estanquen als sins lactífers54; 

en aquests casos es poden fer evidents en exercir una pressió sobre el mugró. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Veure pàgina 27 i annex pàgina II (mamografia amb una retracció del mugró). 

 

63 - Signes que indiquen 
l’existència de càncer de mama. 

Alguns dels signes que es troben 
a la superfície mamària són: 
rugositats en la pell, petites 
depressions a la pell, secreció del 
mugró i retracció del mugró. 
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Els símptomes de càncer de mama avançat són els següents: 

 

 Febre 

 Cansament extrem 

 Dolor ossi 

 Pèrdua del pes 

 Inflamació d’un braç (pròxim a la mama amb càncer) 

 Úlceres cutànies 

 

Aquests són causats perquè les cèl·lules canceroses utilitzen molt del subministrament 

d’energia del cos o perquè secreten substàncies que afecten la manera en què 

l’organisme produeix l’energia que obté dels aliments o perquè el càncer ha ocasionat 

que el sistema immunitari reaccioni de manera que causi aquests símptomes.  

 

2.4.6.2. Examen clínic de les mames 

 

L’examen clínic de les mames és realitzat per un metge o infermer que hagi estat 

entrenat per poder detectar tan sols amb la palpació de les mames qualsevol patologia 

mamària.  

 

Per a l’exploració, la mama es divideix en cinc sectors: quatre quadrants i una cua. 

Gairebé tot el teixit glandular es troba en el quadrant superior dret. El teixit mamari 

s’estén des d’aquest quadrant fins a l’axil·la, formant la cua de Spence. En l’axil·la, el 

teixit mamari es troba en contacte directe amb els ganglis limfàtics axil·lars. 

 

 Aquesta divisió s’aplica per tal de poder situar qualsevol patologia mamària a la 

mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 - Els quadrants 
serveixen per situar en 
la mama una patologia 

mamària. 
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L’examen clínic de les mames consta de dues parts: 

 

 Anamnesi. És un interrogatori que realitza el professional mèdic al pacient per 

tal de conèixer la seva història personal i familiar de salut; per tant, es 

preguntarà si hi ha algun familiar de sang amb càncer de mama. A més a més, 

també s’utilitzarà l’anamnesi per determinar l’estat de salut actual del pacient, 

per saber si hi ha hagut algun canvi o problema a les mames i poder 

determinar la causa de qualsevol símptoma o signe. 

 

 L’examen físic. Es divideix en tres parts: 

- Observació de les mames. El pacient s’ha de desvestir de la cintura cap 

amunt i s’ha d’asseure. El professional mèdic observarà si les mames es 

mouen de forma simètrica al aixecar els braços, que cap porció de pell 

quedi enfonsada i que no existeixin zones vermelles o bultes. També es 

compararan els dos pits i s’observarà la forma i el tamany d’aquests.   

 

 

 

 

 

 

65 - Quadrants en els quals es divideix 

la mama amb la cua de Spence. 
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Posicions en les que s’han observar les mames per part del professional 

mèdic (independentment de la posició que s’adopti per l’exploració, les 

mames han de presentar el mateix aspecte, tamany semblant i contorn llis 

sense bonys ni depressions): 

 

 Assegut amb els braços sobre el cap. Aquesta postura afegeix 

tensió als lligaments suspensoris55, accentua qualsevol depressió i 

posa en manifest els canvis de contorn i simetria. En aquesta 

posició, el professional ha de donar la volta completa al voltant del 

pacient, amb l’objectiu de visualitzar tots els perfils de les mames, 

no només frontalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Veure pàgina 28. 

66 - Imatges que reflecteixen què s’ha de buscar en una observació mamària. En realitzar una 

observació de les mames s’ha d’observar si les mames es mouen de forma simètrica en aixecar els 
braços, si alguna presenta depressions, presència de vasos sanguinis arran de pell, si presenta bultes 
visibles o rugositats en la pell (pell de taronja) . 

67 - En aquesta posició cal donar la volta a completa al pacient. 
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 Dempeus, fent força amb les mans sobre els malucs. Aquesta 

postura fa que es contraguin els músculs pectorals, el que permet 

posar en manifest les anomalies de contorn i simetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assentada, inclinada cap endavant amb els braços estirats. 

Aquesta postura també tensa els lligaments suspensoris. Té l’ 

avantatge que les mames pengen lliurement, el que permet veure 

deformacions quan les mames són molt grans i queden apretades 

contra la paret del tòrax.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palpació de les mames. Amb dos dits, l’examinador palparà suaument les 

mames per determinar si hi ha masses. Primer es palpa la part externa - 

superior (la més pròxima a l’axil·la), després per la porció immediatament 

inferior, l’externa - inferior, després per la zona també inferior però 

interna, a prop de l’altre mama i finalment per la porció també interna però 

superior. A més a més, també es palparà la zona del coll i l’àrea de sota 

els braços per tal de descartar la presència de ganglis limfàtics 

inflamats56.  

                                                 
56 Els diferents moviments que es poden realitzar per fer una palpació de les mames estan explicats a la pàgina 102. 

68 - En aquesta posició es 
contrauen els músculs 

pectorals. 

69 - En aquesta posició les 

mames pengen lliurament. 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 69 - 

72 - El pacient es troba decúbit supí. Està estirat amb 

un braç aixecat per damunt del cap i un coixí o tovallola 
plegada sota de l’espatlla corresponent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas que es detecti un bulte en la mama, el professional mèdic, 

determinarà el tamany, la forma i la textura d’aquest amb la palpació. 

També es revisarà si el bulte es desplaça amb facilitat, ja que els bultes 

benignes amb freqüència es palpen diferent que els malignes. Els bultes 

que són suaus, llisos, rodons i que es poden moure amb facilitat són 

benignes. Un bulte dur, de forma entranya i que es palpa enganxat amb 

fermesa dins de la mama és més probable que sigui cancerigen. 

La palpació mamària es pot realitzar 

amb el pacient dret, assegut o estirat, tot 

i que la posició més correcta és aquesta 

última ja que, en aquesta condició, el 

teixit mamari s’estén i queda més o 

menys pla respecte la paret toràcica. 

 

71 - Palpació de la mama. La mama s’ha de palpar comprimint el teixit mamari entre els dits i la paret 

toràcica descrivint un moviment circular amb la mà. En cas que es detecti una massa, se’n determina el 
seu tamany, forma i delimitació de les vores pessigant la mama entre els dits índex i polze. La mobilitat del 
tumor és important, aquesta es determina veient com es desplacen els dits índex i polze quan es 
pressiona la massa amb un dit o amb un altre.  

70 - En l’exploració clínica de les mames, un professional 
sanitari palpa les mames d’una manera simètrica i 
consistent així com també palpa els ganglis limfàtics de 

l’axil·la. 
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73 - Examen de l’arèola mamària i el mugró. En aquest examen s’observa si hi ha 

retracció per part del mugró (imatge de l’esquerra) i també es prem el mugró per observar si 
hi ha secreció per part del mateix (imatge de la dreta). 

- Examen del mugró i l’arèola. S’examinarà la zona central de la mama, 

observant el color de l’arèola mamària i del mugró i si presenten cap 

anormalitat com la retracció del mugró. A més, també s’agafarà la mama 

amb la mà i es premerà lleument per tal d’observar si hi ha cap secreció 

per part del mugró. En cas que hi hagi secreció, es recol·lectarà una mica 

del líquid secretat i s’enviarà al laboratori per tal de detectar la presència 

de cèl·lules cancerígenes. Cal tenir present que la majoria de secrecions 

del mugró no són càncers, ja que una lesió, una infecció o un tumor 

benigne poden provocar una secreció. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.4.6.3. Diagnòstic per la imatge del càncer de mama57 

 

El diagnòstic per la imatge es refereix a les tecnologies que utilitzen els metges per 

observar l’interior del cos i buscar indicis d’una patologia orgànica. Una varietat 

d’aparells i tècniques poden crear imatges de les estructures i activitats dins del cos. 

La tecnologia que utilitzarà el metge dependrà dels símptomes i de la part del cos que 

s’hagi d’examinar. Els raigs X58, les tomografies computaritzades, els estudis de 

medicina nuclears, les imatges de ressonància magnètica i les ecografies són tipus de 

diagnòstic per mitjà d’imatges.   

 

Molts estudis per imatges no són dolorosos i són fàcils. Tot i així, alguns requereixen 

que el pacient estigui immòbil un llarg període de temps dins de l’aparell. Això pot 

                                                 
57 En aquest apartat només s’expliquen les proves radiològiques, la manera com el radiòleg (metge especialista en 

diagnòstic per la imatge) en treu un diagnòstic està a l’entrevista pàgina 184, ja que forma part del treball de camp. 
58 Els raigs X designen una radiació electromagnètica, invisible, capaç de travessar cossos opacs i de reproduir-ho a 

pel·lícules fotogràfiques. 
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resultar incòmode. Algunes proves poden incloure radiació, però solen ser 

considerades segures perquè la dosificació és molt baixa. 

 

 Prova radiològica bàsica 

- La mamografia (Mx)59 

 

Una mamografia és una exploració radiològica de les mames que permet l’estudi de 

les estructures que componen la mama i diagnosticar de forma ràpida i fiable la 

majoria de lesions en etapes inicials. La mamografia ha de ser realitzada amb un 

aparell de raigs X especial, anomenat mamògraf, que proporciona les imatges de la 

mama utilitzant un sistema de dosis baixes de raigs X que travessen la mama.  

 

És una prova en general poc molesta i de fàcil realització, tot i que a vegades, pot 

resultar dolorosa per la compressió de les mames contra el plat de raigs X, que cal fer 

perquè es separin els teixits de la glàndula mamària i es puguin distingir les 

estructures. 

 

La mamografia és realitzada pel tècnic radiòleg i la seva interpretació està a càrrec del 

metge radiòleg. Les dones embarassades i que porten marcapassos no es poden 

realitzar mamografies, ja que la radiació suposa un perill per la salut del fetus i/o la de 

la persona. 

 

 Patrons mamogràfics que podem trobar 

 

a) Dones joves 

Tenen una gran quantitat de parènquima mamària, que es tradueix en un augment de 

la densitat radiològica, que fa difícil visualitzar qualsevol lesió. Per aquest motiu, quan 

s’ha d’explorar la mama d’una dona menor de 40 anys s’opta per fer-ho mitjançant una 

ecografia. Les dones joves no formen part del programa poblacional de cribratge del 

càncer de mama. 

 

b) Dones adultes 

Amb el temps el parènquima glandular disminueix a la vegada que augmenta el 

component de teixit adipós, donant lloc a unes mames de menor densitat radiològica. 

                                                 
59 Veure pàgina 178 i 182. Explicació del procediment de realització d’una mamografia de cribratge i d’una assistencial. 
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En algunes ocasions aquests canvis són diferents i existeixen trastorns hormonals, 

propis de la premenopausa, que propicien l’aparició de quists i zones fibroses. En 

aquestes dones la mamografia és la prova més indicada per distingir lesions de mama.  

 

c) Dones menopàusiques 

Amb l’edat el parènquima glandular disminueix i és substituït per teixit gras, i el patró 

radiològic és de domini de teixit adipós. Són les dones que tenen un risc més alt de 

patir càncer de mama, formen part del programa de cribratge i la mamografia és la 

tècnica més eficaç per poder detectar qualsevol patologia mamària.  

 

 Lesions que es poden apreciar mitjançant les mamografies 

 

a) Imatge nodular de densitat augmentada, ben delimitada, pròpia de nòduls 

benignes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nòdul mal delimitat característic de tumor maligne 

 

 

 

 

 

 

 

c) Microcalcificacions, constitueixen un signe d’alerta, sobretot quan estan 

disposades en forma de raïm o en “radis de roda”. Les microcalcificacions són 

dipòsits de calci que apareixen a la glàndula mamària i es detecten en la 

74 - Imatge mamogràfica d’un nòdul 
mamari benigne. 

75 - Imatge mamogràfica d’un nòdul mamari maligne. Es 

caracteritza per presentar una forma irregular i no tenir els 
límits ben definits. 
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mamografia perquè es veuen com petits punts blancs. La seva importància 

està en què aproximadament el 50% dels càncers de mama palpables i no 

palpables presenten aquest tipus d’imatge.  

 

Depenent de les característiques que presentin poden ser més o menys 

sospitoses de malignitat. S’associen amb més freqüència al carcinoma aquelles 

que són petites (rarament majors a 2mm són malignes), de morfologia i 

densitat irregulars, quan s’agrupen en gran número a una àrea petita i quan es 

presenten formant motlles dels conductes mamaris. 

 

A vegades les microcalcificacions són la única troballa anormal i no s’associen 

a lesió palpable. En aquests casos, gràcies a la guia que ofereix la mamografia, 

es procedeix a col·locar una agulla especial denominada arpó a l’àrea 

sospitosa per poder realitzar una biòpsia del teixit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de classificació radiològic de les lesions mamàries  

 

Quan es detecta una lesió sospitosa de càncer en les mamografies, el radiòleg 

classifica a la lesió dins d’una categoria de BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and 

Data System). 

 

 

 

76 - Imatge mamogràfica 

amb microcalcificacions. 
77 - Ampliació de les microcalcificacions. 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 74 - 

Classes dels BI-RADS: 

 

Classe  Explicació 

Classe 0 Radiografia insuficient, es necessita una 

avaluació addicional amb un altre estudi, no 

és possible determinar cap patologia. 

Classe I Mamografia negativa de malignitat, sense 

ganglis limfàtics o microcalcificacions. 0% de 

possibilitats de càncer. 

Classe II Mamografia negativa de malignitat, però amb 

troballes benignes (ganglis intramamaris, 

microcalcificacions benignes, etc.). 0% de 

possibilitats de càncer. 

Classe III Resultat amb probable benignitat, però es 

requereix un control a 6 mesos. 2,24% 

possibilitats de càncer. 

Classe IV Resultat dubtós de malignitat. Requereix una 

confirmació patològica mitjançant PAAF o 

BAG. S’ha de considerar la biòpsia quirúrgica. 

Classe V Alta sospita de malignitat. Requereix un 

biòpsia per confirmar el diagnòstic. 

Classe VI Malignitat comprovada mitjançant biòpsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipus de mamografies 

 

Podem distingir dos tipus de mamografies segons l’estudi de la mama que es vulgui 

realitzar: 

78 - Mamografia amb una patologia mamària de BI-RAD IV. 
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- Mamografia de detecció o screening 

 

És una radiografia de la mama que s’utilitza per detectar canvis a la mama, tan en 

persones que no presenten signes ni símptomes de càncer (cribratge de mama) com 

en les que tenen algun símptoma. 

 

Es realitzen dues projeccions de cada mama: crànocaudal, en la qual la mama es 

comprimeix de forma plana, i lateral obliqua, en què la mama es comprimeix de costat i 

apareix part del múscul pectoral60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important que es visualitzi el múscul pectoral en les mamografies lateral obliqües 

perquè això significa que en la mamografia apareix tota la mama.  

 

                                                 
60 Veure pàgina 179 per saber com es fan amb el mamògraf les projeccions.  

80 -  Mx crànocaudal de la mama esquerra. 
Es pot visualitzar una part del múscul pectoral. 79 - Mx crànocaudal de la mama dreta. 

Apareix una petita part del múscul pectoral. 

81 - Mx lateral obliqua de la mama dreta. 
Apareix un tros del múscul pectoral. 

82 - Mx lateral obliqua de la mama esquerra. 
Apareix un tros del múscul pectoral. 
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- Mamografia diagnòstica 

 

És una radiografia de la mama dirigida a diagnosticar canvis anormals observats en la 

mamografia de detecció, o quan és difícil obtenir una imatge clara amb una 

mamografia de detecció, a causa de circumstàncies especials, com és la presència de 

pròtesis de mama. Aquests tipus de mamografies requereixen més temps perquè es 

realitzen més projeccions per obtenir vistes de la mama des de varis angles. El tècnic 

pot ampliar una àrea sospitosa o una zona concreta del pit per obtenir una imatge 

detallada (mamografia amplificada). 

 

 

 

 

 

 

 El mamògraf61 

 

Una unitat de mamografia consisteix en una caixa rectangular que conté el tub que 

genera els raigs X. La unitat s’utilitza exclusivament pels exàmens de raigs X en la 

mama, amb els accessoris especials que permetin que només la mama quedi 

exposada als raigs X. Contactat a la unitat es troba un dispositiu que sosté i 

                                                 
61 La imatge dels diferents tipus de compressors que existeixen i la diferència entre observar una mamografia 

analògica o digital es troba a la pàgina 187. 

83 -  Mamògraf digital del Consorci Hospitalari de Vic (CHV). La placa compressora és més petita 

que les que s’utilitzen per fer mamografies de tot el pit, ja que aquesta serveix només per comprimir una 
determinada zona de la mama i així obtenir una millor imatge de la zona sospitosa que es vol observar. 
Es tracta d’una mamografia diagnòstica. 
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comprimeix la mama i la posiciona per poder obtenir imatges des de diferents angles, 

aquest és el compressor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Funcionament de l’equip 

 

Els raigs X són una forma de radiació, com la llum o les ondes de radio. Els raigs X 

passen a través de la majoria dels objectes inclús del cos. Una vegada que els raigs X 

es troben cuidadosament dirigits a la part del cos que s’ha d’examinar, una màquina 

de raigs X genera una petita quantitat de radiació que travessa el cos, produint una 

imatge en forma de pel·lícula fotogràfica o a una placa especial de registre d’imatges 

digitals.  

 

Els raigs són absorbits per diferents parts del cos en diferents graus. Els ossos 

absorbeixen gran part de la radiació mentre que els teixits tous, com ara el músculs, la 

grassa i els òrgans, permeten que els raigs X passin a través seu. En conseqüència, 

els ossos apareixen blancs en les radiografies, els teixits tous mostren matisos de gris 

i l’aire apareix negre. 

 

Fins fa molt poc, les imatges de raigs X s’han mantingut amb una copia impresa en 

pel·lícula (molt similar al negatiu fotogràfic). Avui en dia, la majoria de les imatges són 

arxius digitals que s’emmagatzemen electrònicament. Aquestes imatges guardades 

són de fàcil accés i a vegades es comparen amb les imatges actuals de raigs X pel 

diagnòstic de malalties.   

Tub de raigs X 

Placa compressora 

Placa que rep els raigs X i on es posa la mama 

84 - Mamògraf digital del CHV.  
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- Mamògraf digital 

 

La mamografia digital, també anomenada mamografia digital de camp complet 

(MDCC), és un sistema de mamografia en el que la pel·lícula de raigs X ha estat 

substituïda per detectors en estat sòlid que transformen els raigs X en senyals 

elèctriques. Aquests detectors són similars als que tenen les càmeres digitals. Les 

senyals elèctriques s’utilitzen per produir imatges de les mames que es poden veure 

en una pantalla de computadora o impreses en una pel·lícula especial similar als 

mamogrames convencionals.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitacions de les mamografies  

 

Les imatges mamogràfiques inicials no sempre són suficients per determinar amb 

certesa l’existència d’una malaltia benigna o maligna. Si una imatge és sospitosa el 

radiòleg recomanarà estudis diagnòstics addicionals. 

 

La interpretació de les mamografies pot resultar difícil ja que una mama normal pot 

aparèixer de forma diferent a cada dona. També, l’aspecte d’una imatge pot veure’s 

85 - Existeixen dos tipus de 
mamògrafs.  A la dreta hi ha el 

mamògraf convencional amb les 
mamografies de pel·lícules i a 
l’esquerra el mamògraf digital amb una 
projecció mamògràfica digital lateral 
obliqua esquerra. 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 79 - 

compromès si hi ha pols o alguna crema a la mama o si s’ha realitzat una cirurgia 

mamària. Tenint en compte que és difícil visualitzar certs càncers de mama, el radiòleg 

pot comparar la imatge amb imatges d’exàmens previs.  

 

Els implants mamaris també poden impedir una lectura exacta del mamograma perquè 

els implants salins i de silicona no són transparents als raigs X i poden bloquejar la 

visualització clara dels teixits darrera d’ells, especialment si la implantació mamària ha 

estat col·locada davant, en lloc de col·locar-la darrera dels músculs del tòrax. Els 

tècnics en radiologia amb experiència sabran com comprimir cuidadosament la mama 

per millorar la visualització de la major quantitat possible de teixit mamari sense 

trencar la implantació.  

 

Tot i que la mamografia és la millor eina d’exploració del càncer de mama actualment 

disponible, els mamogrames no detecten tots els tipus de càncers de mama. Així 

mateix una petita part de les mamografies detecta imatges en les que hi ha un possible 

càncer de mama i en realitat no ho és. Això rep el nom de resultat fals positiu. 

 

 Altres proves radiològiques per diagnosticar i detectar el càncer de mama 

 

Prova Explicació Aparell i imatge 

Ecografia o 

ultrasons 

És una tècnica secundària en el 

diagnòstic de càncer de mama, ja que 

s’utilitza per complementar una 

mamografia. Tot i que en les dones 

joves amb mames molt denses és 

possible que el radiòleg prefereixi fer 

una ecografia en lloc d’una 

mamografia perquè aquesta presenta 

més sensibilitat en aquests casos. 

Amb una sonda ultrasons s’explora el 

teixit mamari. Les ones sonores 

emeses són d’alta freqüència i per tant 

l’oïda humà no les detecta. Aquestes 

penetren en la mama i retornen a la 

màquina. El patró dels seus ecos 

produeix una imatge anomenada  

Ecograf del CHV, aparell per realitzar 

les ecografies. 
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 sonograma, que es mostra en la 

pantalla i permet veure tota 

l’estructura de la mama a través 

d’aquesta. L’ecografia s’utilitza 

sobretot per diferenciar els tumors 

formats per líquid de les masses 

sòlides, ja que les masses sòlides 

requereixen una biòpsia. 

Ecografia de mama 

Imatge per 

ressonància 

magnètica 

(IRM) 

La IRM proporciona imatges de 

teixits i d’estructures de l’interior del 

cos a partir d’un camp magnètic, 

sense utilitzar la radiació. El procés 

requereix que el pacient es tombi en 

una taula estreta a l’interior d’un 

aparell que sembla un tub, en el que 

es crea un poderós camp magnètic, 

que genera una gran ansietat a una 

persona que tingui claustrofòbia, a 

més d’un fort soroll. A les parets 

d’aquest túnel, un dispositiu especial 

mesura la manera en què els àtoms 

d’hidrogen reaccionen davant d’uns 

imants. Una computadora converteix 

les mesures en imatges 

fotogràfiques transversals que 

mostren clarament l’estructura del 

cos, tall a tall. S’utilitza juntament 

amb les mamografies per tal 

d’examinar àrees sospitoses 

observades en les mamografies i per 

determinar el tamany i classificar les 

etapes d’un càncer de mama.   

 
Aparell que realitza IRM del CHV.  
 

 
IRM de mama 
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Galactograma 

o ductograma 

És una prova en la qual s’estudia el 

conducte galactòfor de la mama 

mitjançant la introducció d’un 

contrast no iònic a través del mugró i 

la posterior realització de 

mamografies. Es col·loca un tub de 

plàstic molt prim en l’obertura del 

conducte en el mugró. S’injecta un 

líquid amb un colorant per delinear la 

forma del conducte en una 

mamografia que mostrarà si hi ha 

algun tumor dintre del conducte. 

Aquesta prova s’utilitza quan existeix 

secreció unilateral (en una sola 

mama) o uniorificial (un sol orifici) i 

també quan existeix una secreció 

multiorificial (diversos conductes) i el 

color de la secreció sigui diferent 

entre ells. Amb aquest procediment 

es poden trobar lesions que siguin 

causants de la secreció, com ara 

tumors papil·lars a l’interior dels 

conductes i altres alteracions com 

per exemple la dilatació anòmala 

dels conductes o l’obstrucció dels 

conductes mamaris (estenosis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge radiològica d’un galactograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galactografia que mostra un papil·loma. El 

papil·loma és l’àrea fosca en mig del 

conducte lineal blanc a prop del mugró. 

Termografia 

infraroja 

És una tècnica que registra les 

diferències de temperatura 

mitjançant una càmera infraroja 

sensible a la calor. Registra el calor 

superficial que produeixen les 

diferents parts del cos i el converteix 

en imatges anatòmiques. La 

temperatura de la pell varia en 

resposta a anomalies del teixit 

subjacent. La càmera crea imatges 

que  mostren les possibles àrees de 

creixement de cèl·lules anormals 

perquè el teixit anormal desprèn més 

En aquesta termografia es pot observar 

teixit cancerós (color groc) ja que 

contrasta amb el blau i el verd de la resta 

del cos. 
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calor i per tant causa canvis en la 

temperatura que poden aparèixer en 

el termograma (representació gràfica 

de la temperatura). Per tant, és una 

tècnica per diagnosticar càncer de 

mama, entre altres tumors. 

 

 

 

 

 

 

 

Aparell que realitza les termografies 

infraroges. 

Miraluma Tipus de prova d’imatge de mama 

que s’utilitza per detectar cèl·lules 

cancerígenes a les mames dels 

pacients que han tingut mamografies 

anormals en el teixit mamari o 

perquè aquest teixit és molt dens. No 

s’utilitza pel cribratge
62

 de mama ni 

com a substitució de la mamografia. 

En aquesta prova, el pacient rep una 

injecció en el braç del costat de la 

mama que s’estudia, amb una petita 

quantitat d’una substància 

radioactiva anomenada tecneci 99, 

que és absorbida per les cèl·lules 

canceroses. A continuació, el pacient 

es tomba cara avall damunt d’una 

taula especial on la mama es 

bloqueja a través d’un forat que hi ha 

a la taula. Cinc minuts després de la 

injecció del líquid s’utilitza una 

càmera de raigs gamma per captar 

imatges de la mama. Després el 

pacient s’incorporarà i se li captaran 

imatges de la mama amb els braços 

enlaire. En aquesta prova no és 

necessària la compressió del pit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge de mama captada mitjançant la 

proba miraluma en la qual s’observa una 

lesió de mama. 

 
Taula especial en la que es tomba el 

pacient cara avall per captar les imatges 

mitjançant la càmera de raigs gamma.  

 

                                                 
62 Veure pàgina 102. 
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 Proves radiològiques per trobar metàstasis del càncer de mama 

 

Prova Explicació Aparell i imatge 

Radiografia 

de tòrax (àrea 

de la mama i 

voltants) 

Consisteix en la realització d’una 

radiografia de la part superior del 

tronc del pacient per l’estudi dels 

òrgans que es troben a l’interior de la 

cavitat toràcica (el cor, els vasos 

sanguinis més grans, les vies 

respiratòries, els pulmons i els ossos 

d’aquesta zona). Es basa en les 

propietats que tenen els raigs X i en 

la seva capacitat per travessar certes 

substàncies de l’organisme i la 

impossibilitat de travessar-ne d’altres, 

fet que queda expressat en una placa 

fotogràfica, en forma d’imatge 

bidimensional. En el cas del càncer 

de mama, aquest estudi podria ser 

útil per observar si el càncer s’ha 

propagat als pulmons. 

Radiografia de tòrax amb metàstasis als 

pulmons. 

 

 

 

 

 

 

Aparell de raigs X 

Gammagrafia  Es tracta d’un conjunt de tècniques 

d’imatge en les que s’utilitza un 

producte radioactiu amb una 

determinada tendència o afinitat a 

fixar-se en un òrgan. Aquests 

productes es coneixen amb el nom de 

radiofàrmacs i s’introdueixen en el 

pacient a través d’una vena i en 

algunes ocasions per via oral. Els 

radiofàrmacs, després de ser 

administrats, viatgen a través del 

torrent sanguini i permeten observar 

el funcionament dels òrgans o teixits 

als quals són afins. Optar per un tipus 

o un altre dependrà de l’òrgan o teixit 

que es vulgui analitzar. Existeixen 

Imatge d’una gammagrafia òssia amb la 

zona de la pelvis il·luminada. 
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diferents tipus de gammagrafies, 

òssies, tiroidea, pulmonar, cardíaca, 

etc. Les zones on es distribueix el 

radiofàrmac són les “zones calentes” i 

en les que això no passa són les 

“zones fredes”, en les que la radiació 

emesa és menor que la dels teixits 

circumdants. Els productes de 

contrast emeten raigs gamma i són 

detectats des de fora per un dispositiu 

especial denominat gammacàmera. 

Aquest permetrà mesurar la quantitat 

de radioactivitat que emet cada zona, 

el que reflecteix la quantitat de 

substància que s’ha fixat a cada regió 

del cos. La gammacàmera es tracta 

d’un detector que es col·loca a 

l’exterior del cos unit a un ordinador 

que converteix la radiació en una 

imatge tridimensional. Entre la 

introducció de la substància i 

l’examen amb la gammacàmera han 

de passar algunes hores per tal que 

la substància es fixi en els teixits. La 

part de rastreig de l’examen durarà 

aproximadament una hora i pot 

requerir que el pacient canviï a varies 

posicions. La interpretació de la 

imatge li permetrà al metge valorar 

les zones normals i les anormals, tot i 

que les imatges obtingues no són 

molt detallades anatòmicament. 

Aquesta prova en el càncer ajuda a 

mostrar si aquest s’ha propagat cap a 

altres parts del cos i a detectar 

tumors malignes. Tot i així, també 

s’utilitza per detectar infeccions i per 

tal d’evitar confusions es requereixen 

altres proves, entre les qual hi pot 

haver una biòpsia dels punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gammacàmera, aparell que capta la 

radiació emesa pels radiofàrmcs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limfogammagrafia amb migració de 

contrast a un gangli sentinella principal i a 

varis de secundaris. Es tracta d’una 

gammagrafia que es centra en els ganglis 

limfàtics. 

Injecció del radiofàrmac (els radiofàrmacs 

són segurs i s’eliminen ràpidament de 

l’organisme a través de l’orina i altres 

fluids corporals i no arriben a produir 

efectes nocius.  
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radioactius. També permet avaluar 

l’eficàcia d’algun tractament aplicat. 

Tomografia 

axial 

computaritza- 

da (TAC) o 

tomografia 

computaritza-

da (TC) 

Consisteix en un aparell que emet 

raigs X des de diferents punts i que 

van travessant el pacient des de 

diferents àrees de l’organisme a 

mesura que la superfície mòbil on 

està situada el pacient va passant per 

l’interior d’un arc. La quantitat de 

radiació que aconsegueix travessar 

els òrgans es mesura amb uns 

detectors i mitjançant un ordinador. 

La intensitat de radiació mesurada és 

transformada en imatges digitals. 

Tant en la TAC com en les 

radiografies les imatges apareixen en 

colors entre el blanc i el negre, això 

és perquè com més fàcil els resulta 

als raigs X travessar un teixit de 

l’organisme, que absorbeix per tant 

menys radiació, més pròxim és al 

negre, és el cas de la grassa o el gas. 

Però els ossos en canvi apareixen 

blancs. La TAC permet obtenir 

seccions transversals de l’organisme i 

a més, és un sistema molt més 

sensible que la radiografia. La TAC 

permet detectar els tumors i també 

les metàstasis en altres òrgans. En 

algun moment, pot ser necessari l’ús 

de productes de contrast 

(radiofàrmacs) per ajudar a distingir 

determinades estructures, sobretot 

quan es busquen lesions tumorals.  

TAC de tòrax en el qual s’observen els 

pulmons i una metàstasi d’un carcinoma 

de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparell de TAC del CHV. 
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Tomografia 

per emissió 

de positrons 

(PET) 

És un mitjà de diagnòstic per la 

imatge que permet observar el 

funcionament dels òrgans i teixits. És 

molt útil en la detecció de les 

metàstasis, ja que proporciona 

imatges de la disseminació de les 

cèl·lules tumorals. La prova consisteix 

en la captació d’imatges fisiològiques 

a través de la detecció de positrons. 

Els positrons són unes partícules 

subatòmiques emeses per una 

substància radioactiva que uns 30 

minuts abans se li administra al 

pacient. Aquests radiofàrmacs es 

combinen amb molècules utilitzades 

de forma natural pel cos, com ara la 

glucosa. D’aquesta manera, és 

possible fer una valoració funcional 

dels diferents òrgans i teixits. A 

mesura que el radiofàrmac  va 

emeten radiació en forma de 

positrons, l’aparell les va processant i 

convertint en imatges, mentre que el 

pacient estirat sobre una taula va 

penetrant a l’interior de l’aparell. La 

prova permet seguir la pista i establir 

una espècie de mapa del 

metabolisme. Les cèl·lules tumorals, 

per exemple, consumeixen més 

glucosa que la resta, per tant atrauen 

més substància radioactiva, fent 

possible la seva detecció. La imatge 

produïda és, des d’un punt de vista 

estructural i anatòmic, menys precisa 

en la definició dels diferents òrgans i 

teixits que la TAC o la IRM. La prova 

permet diferenciar els tumors 

malignes dels benignes i avaluar en 

quina mesura les cèl·lules afectades 

s’han estès per l’organisme, per 

 

Imatge proporcionada per la PET. 

 

 

 

 

Aparell on es realitza la PET. 
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conèixer l’estadi del càncer. El fet de 

conèixer de forma detallada la 

disseminació de la malaltia permet 

individualitzar el tractament, 

optimitzar-lo i evitar efectes 

secundaris innecessaris. També 

serveix per detectar el càncer de 

mama i d’altres, fins i tot en la seva 

fase inicial encara que no s’utilitza 

massa. 

 

Altres proves que serveixen per la detecció del càncer de mama  i que també es poden 

utilitzar per veure si el càncer s’ha propagat cap a altres parts del cos, són l’ecografia, 

la imatge per ressonància magnètica, que s’utilitza molt, i la termografia infraroja, que 

és una prova molt poc freqüent.  

 

2.4.6.4. Diagnòstic patològic del càncer de mama63 

 

El diagnòstic patològic, també anomenat anatomopatològic o histològic, inclou un 

conjunt de proves que es realitzen per tal d’obtenir un diagnòstic definitiu de la lesió 

orgànica estudiada. Serveix per confirmar l’existència de càncer i la seva extensió amb 

exactitud.  

 

Es tracta d’unes proves en les que el metge anatomopatòleg analitza mostres de teixit 

mamari o dels ganglis limfàtics, extretes pel metge cirurgià o radiòleg, per tal de 

confirmar o no l’existència de càncer de mama i el tipus d’aquest.  

 

 Proves anatomopatològiques 

 

A) PROVES DIAGNÒSTIQUES 

 

- Citologia: és l’estudi microscòpic de cèl·lules obtingudes per PAAF64 de nòduls 

o masses. 

- Histologia: és l’estudi microscòpic de teixit, obtingut per biòpsia.  

                                                 
63 En aquest apartat només s’expliquen les proves anatomopatològiques, la manera com el patòleg (metge especialista 

en diagnòstic mitjançant l’observació de teixits i cèl·lules) en treu un diagnòstic està a l’entrevista pàgina 191, ja que 
forma part del treball de camp. 
64 Veure pàgina 88. 
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Tècniques per l’obtenció de mostres de mama 

 

- Proves citològiques 

 

 Punció i aspiració amb agulla fina (PAAF) o citologia per agulla 

fina. Consisteix en introduir un agulla fina fins a la zona del tumor, 

mentre el metge palpa la massa. Si la massa no pot palpar-se, es pot 

realitzar aquesta tècnica juntament amb l’ajuda de l’ecografia per situar 

l’agulla a la zona exacta on es troba la massa. Després s’extreu el 

líquid.  

 

Si el líquid és clar, el més probable és que sigui un quist benigne, tot i 

que també pot ser que sigui turbulent o amb sang i que el tumor sigui 

benigne. Si la massa és sòlida, s’extreuen petits fragments de teixit. 

Aquests fragments són de dimensions molt més reduïdes que els que 

s’extreuen amb la BAG65, és per això, que també rep el nom de citologia 

per agulla fina, perquè es considera que només s’extreuen unes 

quantes cèl·lules.   

 

L’anàlisi microscòpic d’aquesta mostra (tant el líquid com el teixit), en el 

Departament d’Anatomia Patològica, és el que determinarà si el tumor 

és benigne o maligne. La PAAF a més també ens pot ajudar a 

determinar si el tumor és un quist66 o un nòdul67. 

                                                 
65 Veure pàgina 90. 
66 Veure pàgina 41. 
67 Veure pàgina 41 (peu de pàgina 39). 

86 - Punció i aspiració amb agulla fina (PAAF). A diferència de la BAG, només s’extreu líquid i una mica 
del teixit del tumor en cas que aquest sigui una massa per determinar-ne la malignitat. 

Biòpsia amb agulla fina: 
s’utilitza una agulla per 
extreure de la 
protuberància la mostra 
de teixit i líquid, que 
després s’analitzen. 
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En aquesta prova no és necessari realitzar una incisió, ni cal anestèsia 

local.  

 

 

 
 

 

 Neteja ductal. És un mètode diagnòstic que s’aplica quan hi ha 

secreció en el mugró. S’utilitza per recollir cèl·lules dels conductes 

lactífers de la mama. S’insereix un catèter (tub de la mida d’una agulla 

molt fina) en un dels orificis del mugró i s’allibera una petita quantitat 

d’aigua salada a l’interior del conducte. L’aigua es barreja amb les 

cèl·lules de la mama que s’extreuen quan es recull l’aigua del conducte. 

Després les cèl·lules extretes s’examinen al microscopi. Aquesta 

tècnica s’utilitza a més a més de realitzar l’examen clínic de la mama i la 

mamografia, i serveix per detectar la presència d’un carcinoma ductal 

de mama, en lloc de realitzar una PAAF.  

 

- Proves histològiques 

 

La biòpsia de mama és la prova histològica que es realitza quan les proves 

radiològiques mostren la presència d’un tumor sòlid a la mama sospitós de que pugui 

ser cancerigen per les particularitats que té. Es tracta d’un procediment a través del 

qual s’extreuen cèl·lules o teixit de la zona de la mama sospitosa. Per determinar el 

diagnòstic, s’envien les mostres al Departament d’Anatomia Patològica on seran 

analitzades i s’emetrà un diagnòstic del 100% de certesa.  

 

87 - Agulla fina que s’utilitza en la PAAF. 
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La biòpsia es pot realitzar amb anestèsia local o general. Existeixen varis tipus de 

procediments de biòpsies de mama. El tipus de biòpsia que es realitzi dependrà de la 

ubicació i el tamany del tumor o anomalia de la mama. 

 

Tipus de biòpsies: 

 

 Biòpsia per punció i aspiració amb agulla gruixuda (BAG). Es 

dirigeix una agulla gruixuda, mitjançant una pistola automàtica a la 

superfície de la mama on hi ha el bulte o zona 

sospitosa. Es prem el disparador i la part 

interior de l’agulla, que és la que succiona el 

teixit per tal de treure un petit cilindre de teixit 

per ser analitzat (a vegades se n’extreu més 

d’un), es projecta travessant la lesió i sortint 

amb el cilindre de teixit molt ràpidament. És 

necessària l’anestesia local però no cal 

realitzar cap incisió.  

 

Existeixen dos tipus de BAG: 

 

Prova  Explicació Imatge 

Biòpsia 

guiada per 

ecografia 

És realitza amb una agulla 

gruixuda i és guiada per ecografia, 

és a dir, es veu la lesió a través de 

la pantalla de l’ecògraf i 

seguidament s’introdueix l’agulla 

gruixuda, amb la qual s’extreu teixit 

de la lesió. Aquesta tècnica 

s’utilitza quan la lesió és molt 

petita, no és palpable o no es veu 

a la superfície, per tant cal guiar 

l’agulla a la zona exacta.  

Imatge ecogràfica en la qual es veu l’agulla 

gruixuda a punt d’entrar a la massa 

anòmala. 

 

 

88 - Agulla gruixuda que 

s’utilitza en la BAG. 
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L’ecografia indica la zona exacte on s’ha 

d’introduir l’agulla gruixuda.  

Biòpsia per 

estereotàxia 

(BEX) 

És la combinació d’una 

mamografia de mama i una biòpsia 

per agulla gruixuda de forma 

automàtica. El pacient està tombat 

cara avall sobre una taula especial, 

de manera que el pit s’introdueix 

per una obertura. Aquesta posició 

evita el mareig que pot aparèixer si 

el pacient estigués assegut, es 

posés nerviós i veiés el procés. Es 

comprimeix el pit i es realitza una 

mamografia per tal de guiar l’agulla 

gruixuda. Seguidament, unes 

computadores digitals calculen la 

localització exacte de l’alteració. La 

zona que s’examina es “congela” i 

es realitza un petit senyal a la pell 

perquè l’agulla pugui penetrar, 

quan l’agulla està situada al seu 

lloc, la pistola la dispara i aquesta 

extreu la mostra.   

La pacient es troba situada damunt d’una 

taula amb un orifici on hi penja la mama que 

s’ha de biopsiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mitjançant una mamografia des de diferents 

localitzacions de la mama, l’aparell calcula 

automàticament on és la lesió i situa l’agulla 

en el punt on ha d’obtenir la mostra. 

Introducció de l’agulla en la zona de la lesió. 
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Posteriorment es pot introduir un clip metàl·lic, de titani, per senyalitzar la 

zona de la lesió biopsiada. 

 

 Sistema de biòpsia de mama Mammotome o biòpsia assistida per 

buit. Es tracta d’un nou tipus de biòpsia en la que s’insereix un tub a la 

massa o al bulte que hi ha a la mama. El teixit mamari es succiona 

suaument dins del tub i un bisturí rotatori extirpa el teixit. S’utilitza 

juntament amb una ecografia per tal de saber la zona exacta del tumor 

mamari en cas de que aquest no sigui palpable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biòpsia quirúrgica o oberta. El cirurgià extreu part o la totalitat del 

tumor o de la zona sospitosa mitjançant una incisió a la mama. Aquesta 

tècnica s’utilitza per tumors palpables i arran de la pell de la mama, o 

per lesions sospitoses en les que no s’ha obtingut un diagnòstic 

anatomopatològic definitiu per altres mètodes. Generalment, la persona 

es tomba de cara amunt damunt d’una taula. Depenent del pacient i del 

tamany del tumor, les opcions d’anestèsia inclouen: anestèsia local, 

anestèsia local amb sedació o anestèsia general. Es realitza una incisió 

i s’extirpa el teixit mamari. Després d’agafar la mostra del teixit, aquesta 

es porta al Departament d’Anatomia Patològica per tal de ser analitzat.  

A vegades, el cirurgià pot col·locar uns petits clips de metall a la mama 

a l’àrea de la biòpsia amb la finalitat de marcar-la per saber on és la 

zona per tal de realitzar posteriors intervencions quirúrgiques.   

 

 

 

 

89 - Bisturí i tub que s’utilitzen per realitzar la 
biòpsia Mammotome. 
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Existeixen dos tipus de biòpsies quirúrgiques o obertes: 

 

Prova Explicació Imatge 

Biòpsia 

quirúrgica 

incisional 

Procediment quirúrgic en el que 

s’extirpa només part del tumor o 

àrea sospitosa. En cas que el 

tumor  sigui cancerigen, a 

diferència de la biòpsia excisional, 

segur que cal realitza una altra 

intervenció quirúrgica per extreure 

el tumor.  
Només s’extreu una part del tumor. 

Biòpsia 

quirúrgica 

excisional  

Procediment quirúrgic en el que 

s’extirpa tot el tumor o àrea 

sospitosa i el marge circumdant 

del tumor encara que tingui 

aparença normal. El patòleg 

analitza el tumor i determina si és 

maligne o no. A vegades una cop 

s’ha extret el tumor, es realitza 

una mamografia de la peça 

quirúrgica per tal d’assegurar que 

s’ha extret tota la zona anòmala o 

sospitosa.  

 

La biòpsia quirúrgica excisional 

pot ser:  

 

Biòpsia radio - quirúrgica o 

biòpsia per localització 

mamogràfica. S’utilitza quan la 

massa no es pot palpar i es 

visualitza a través de la 

mamografia. La tècnica consisteix 

en localitzar el tumor a través de 

vaires projeccions mamogràfiques 

i introduir una agulla a la zona 

exacta on es troba la massa en la 

mama. D’aquesta agulla se’n 

Extirpació de tot el tumor i la zona circumdant. 

 

 

 

Biòpsia radio – quirúrgica. Marcatge amb un 

arpó de la zona del tumor amb l’orientació 

d’una mamografia. 
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desprèn un arpó (fil ferro) que 

posteriorment servirà de guia al 

cirurgià. El pacient entrarà a 

quiròfan quan se li hagi marcat el 

tumor i el cirurgià realitzarà la 

biòpsia quirúrgica
68

.   

 

 

  

En el diagnòstic anatomopatològic d’un càncer es determina el tipus histològic del 

mateix i, habitualment, s’assigna el grau de diferenciació que va de 1 al 3. Els tumors 

cancerígens que s’assemblen molt al teixit normal de la mama tendeixen a créixer i a 

propagar-se més lentament. En general, un número de grau més baix significa que el 

càncer creixerà més lentament, mentre que un número més alt significa que el càncer 

pot créixer més ràpidament. El grau ajuda a predir l’expectativa (pronòstic) pel pacient. 

El grau del tumor és més important en pacients amb tumors petits que no han afectat 

als ganglis limfàtics, ja que pot ser que aquests pacients no requereixen de cap més 

tractament després d’haver extret el tumor, mentre que els pacients amb tumors de 

graus majors, normalment reben teràpia hormonal o quimioteràpia69.  

 

 

B) PROVES PREDICTIVES O DE PRONÒSTIC 

 

Són proves que es realitzen al Departament d’Anatomia Patològica quan el patòleg ha 

observat la mostra i ha diagnosticat càncer de mama i el tipus. El patòleg decideix 

aplicar aquestes tècniques al tros de mostra que queda per tal de poder saber 

exactament el pronòstic del càncer. No són proves que es realitzen per tal de 

diagnosticar càncer sinó que donen informació sobre el tipus de tractament que aniria 

millor realitzar al pacient per les característiques que presenta el càncer.  

 

 Condició de receptor hormonal70. Els receptors són proteïnes en les 

superfícies exteriors de les cèl·lules que es poden unir a hormones a la 

sang. L’estrogen i la progesterona són hormones que sovint 

s’adhereixen a aquests receptors, i que estimulen el creixement tant de 

les cèl·lules sanes de la mama com el de les cèl·lules cancerígenes 

d’aquesta glàndula. La mostra de la biòpsia del tumor es pot analitzar 

                                                 
68 Veure imatges pàgina 184 i 195. 
69 La teràpia hormonal i la quimioteràpia estan explicades a la pàgina 124 i 129 respectivament.  
70 Veure entrevista anatomopatòloga que s’inicia a la pàgina 191. 
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per veure si en aquest existeixen receptors d’estrògens o progesterona. 

Si és així, és diu que el càncer és ER-positiu i/o PR-positiu, i per tant 

s’anomena hormonodependent, i solen tenir millor expectativa que els 

altres que no tenen aquests receptors perquè és més probable que 

responguin a una teràpia hormonal.   

 

 Condició HER-2/neu. Alguns càncers de mama contenen una quantitat 

molt elevada d’una proteïna anomenada HER-2/neu. Els tumors amb 

nivells augmentats d’HER-2/neu se’ls coneix com “HER2-positiu”. 

Aquests càncers tendeixen a créixer i a propagar-se més ràpidament 

que els altres tipus de càncers de mama. Els càncers HER2-positiu 

poden ser tractats amb medicaments específics que ataquen a la 

proteïna HER-2/neu, com ara Tastuzumab i Lapatinib.  

 

 Proves de patrons genètics. La investigació ha mostrat que l’estudi 

dels patrons d’un grup de gens al mateix temps pot ajudar a saber si el 

càncer de mama en etapa inicial és probable que reapareix-hi després 

de rebre el primer tractament. Això pot ajudar a decidir si rebre més 

tractament com ara la quimioteràpia podria ser útil. Hi ha dues proves 

que estudien els diferents grups de gens: Oncotype DX i MammaPrint.  

 

 

C) ESTUDI DELS GANGLIS 

 

Un dels primers llocs on es dissemina el càncer de mama és als ganglis de sota 

l’axil·la. En quasi tots els casos de càncer de mama infiltrant és necessari examinar els 

ganglis limfàtics. Aquest procediment serveix per saber l’estadi del càncer de mama i 

també del seu pronòstic.  

 

Per tal de decidir el tractament d’un càncer de mama confirmat histològicament, a 

vegades cal conèixer prèviament si els ganglis de l’axil·la estan o no afectats pel 

càncer. 

 

Les tècniques per saber-ho són:  

 

- PAAF de ganglis axil·lars inflamats o engrandits. Consisteix en la inserció d’una 

agulla a un gangli limfàtic. Per realitzar-la, el pacient s’estirarà damunt d’una 
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taula d’exploració. Seguidament, s’insereix l’agulla i s’extreu una mostra 

d’aquest. Després s’analitza la mostra. 

 

Si el resultat de la PAAF és negatiu per a cèl·lules malignes es realitzarà un 

procediment anomenat BSGS71. 

Si el resultat de la PAAF és positiu per a cèl·lules malignes es realitzarà un 

procediment anomenat buidatge ganglionar axil·lar72. 

 

2.4.6. Detecció precoç del càncer de mama 

 

En la història natural de les malalties solen distingir-se tres períodes: prepatogènic, 

patogènic i de resultats. En el període patogènic, habitualment, es descriuen dos 

estats o fases: presimptomàtica (sense símptomes ni signes de malaltia) i clínica 

(capaç d’originar manifestacions en el pacient). Els diferents nivells d’actuació 

preventiva (primari, secundari i terciari) estan amb íntima relació amb aquestes fases 

de la malaltia.  

 

La prevenció secundària té com a objectiu la detecció precoç de la malaltia abans de 

que es manifesti clínicament (en la fase presimptomàtica) com intent de millorar el 

pronòstic de la malaltia i supervivència. Pretén, per tant, reduir la prevalença de la 

malaltia. 

 

Tot i que produeix una angustia comprensible, trobar un bulte a la mama no significa 

tenir càncer, i tenir un càncer de mama no significa necessariament que s’hagi de 

practicar una extirpació total del pit, ni és una sentència de mort. Existeixen moltes 

dones que porten una vida saludable deu, vint, trenta o més anys després de que els 

hi extirpessin un tumor mamari maligne.  

 

El càncer de mama és una de les poques malalties canceroses que es poden 

diagnosticar precoçment, és a dir, abans de que es manifesti algun símptoma. La 

possibilitat de curació dels càncers de mama que es detecten en la seva etapa inicial 

(in situ) és pràcticament del 100%. Per tant, la detecció precoç del càncer del mama és 

molt important.  

                                                 
71 Veure pàgina 120. 
72 Veure pàgina 119. 
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2.4.6.1. Tres passos per la detecció precoç del càncer de 

mama 

 

La detecció precoç de càncer de mama és duu a terme amb el cuidat rutinari de tres 

passos. És la millor manera de mantenir les mames saludables i també de detectar a 

part de càncer, patologies mamàries benignes. Es recomana que el compleixin totes 

les dones, ja que els homes al no tenir tan risc no és necessari.  

 

Les tres passes són73: 

 

 Realitzar una autoexploració mamària (AEM). 

 Participació en programes de detecció precoç del càncer de mama.  

 Realitzar-se revisions periòdiques ginecològiques i de mama74.  

 

La combinació d’un examen clínic, l’autoexploració o vigilància mamària per part de la 

pròpia persona i la mamografia d’screening, detecten la major part dels càncers de 

mama abans de que faci metàstasi. Alguns càncers de mama creixen molt ràpidament 

i penetren ràpidament en els teixits circumdants (a vegades en mesos, sobretot entre 

les persones joves), mentre que altres requereixen deu, vint anys o més perquè 

esdevinguin invasors (és el cas de les persones ancianes), tot i que el risc de càncer 

augmenta progressivament a mesura que augmenta la edat.    

 

2.4.6.2. L’autoexploració mamària (AEM) 

 

L’autoexploració de la mama consisteix en un examen regular del pit efectuat per la 

mateixa dona, que es duu a terme en el període de temps que transcorre entre les 

visites ginecològiques o examen clínic de les mames. Per tant, l’examen clínic de les 

mames no substitueix l’autoexploració mamària. L’AEM implica l’observació visual i 

palpar totes les zones de la mama amb les puntes dels dits, exercint pressió mitjançant 

un moviment rotatori.  

 

La seva eficàcia està en el fet que la mama és un dels òrgans més accessibles, ja que  

es pot palpar amb facilitat i se’n pot observar completament la superfície exterior. 

                                                 
73 La freqüència en què s’han de realitzar cadascun està a la pàgina 170 (apartat 2.9.2.2. Consells per a la detecció 

precoç del càncer de mama). 
74 Veure pàgina 65. (El programa de cribratge està explicat a la pàgina 102).  
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Tanmateix, la causa de la nul·la simptomatologia del càncer en les primers fases fa 

probable que la formació d’un tumor passi desapercebuda durant molt de temps si no 

s’efectuen els examen mamaris de manera rutinària i seguint unes pautes molt 

precises. L’autoexploració mamària realitza un mètode simple però meticulós que 

permet de detectar el 90% dels tumors palpables en les primeres fases de 

desenvolupament. A més, les dones es coneixen les seves mames millor que ningú, 

de manera que tenen major probabilitat d’observar algun canvi.  

 

 

 

 

 

És convenient practicar l’autoexploració mamària durant les mateixes edats que 

l’examen ginecològic, ja que tenen les mateixes finalitats. Així doncs, es recomana que 

la practiquin les dones a partir dels 25 anys i durant la resta de la vida. La primera 

vegada que es realitza una AEM moltes dones es queixen de que es troben molts 

nòduls i bultes a les mames i que no poden trobar la diferència entre el que és normal i 

el que és anormal. La primera vegada que es detecta nodositat mamària, o si aquesta 

preocupa a la dona, s’ha de realitzar un examen clínic. La clau consisteix en distingir 

qualsevol nou bulte de la nodositat habitual i la millor manera d’aprendre el que és 

normal és familiaritzar-se totalment amb els pits.  

 

Pels canvis que experimenta la mama al llarg del cicle menstrual. És més recomanable 

d’efectuar l’autoexploració en acabar la menstruació, de manera ideal al cinquè dia des 

que s’inicia la regla. En aquest moment és quan la consistència de les mames és més 

homogènia, i per tant es poden palpar millor. En canvi, els dies previs a la 

menstruació, la mama es pot trobar més o menys congestionada i algunes de les 

seves estructures glandulars es poden trobar més desenvolupades que d’altres. Així, 

si s’efectua l’autoexploració en aquests dies, s’hi poden percebre irregularitats que 

dificulten la detecció i la delimitació dels engrossiments que hi puguin haver, i fins i tot, 

109 - La pròpia dona és qui millor es coneix les 
seves mames per això cal que realitzi AEM de forma 

periòdica. 
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causar la confusió entre una estructura glandular normal engruixida i un veritable 

tumor. En el cas de les dones que ja no tenen la regla, és indiferent el dia en què es 

practiqui l’AEM.  

 

Per tal que l’autoexamen sigui eficaç cal efectuar-lo en una habitació ben il·luminada, 

on es disposi d’un mirall i d’un llit per estirar-s’hi. Cal que la dona es despulli de cintura 

cap amunt. Les AEM no s’han de fer mai de manera ràpida.  

 

 Fases de l’autoexploració mamària 

 

L’AEM consta de dues fases diferenciades: l’observació i les palpacions, però es 

divideixen en quatre perquè són els diferents procediments que s’han de realitzar. 

 

- Primera fase. Observació 

 

Posar-se dreta a mig metre d’un mirall, despullar-se de cintura cap a amunt, amb els 

braços als costats, per examinar el contorn de cada pit; s’ha de buscar alguna 

asimetria, distorsió, inflamació, desigualtat o vermellor. Si sempre s’ha tingut 

diferències en el tamany i en la forma de les mames, aquest és un patró de normalitat. 

 

S’ha de buscar: 

 

 Asimetries (una nova diferència entre els dos pits) 

 Inflamació 

 Secreció del mugró 

 Descamació cutània, especialment al voltant del mugró 

 Depressions o arrugues a la pell 

 Taques rosades o vermelloses persistents 

 Retracció o inversió del mugró 

 

 

Amb les mans als malucs, s’han de flexionar les espatlles cap endavant i continuar 

observant les mames i la pell com abans. Les dues mames i els dos mugrons haurien 

de reaccionar al moviment de la mateixa manera, sense que la pell s’arrugui o 

s’enfonsi. A continuació, s’han d’aixecar les mans per sobre del cap, s’han de col·locar 

darrera de les orelles, i es tornen a buscar els mateixos canvis.  
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- Segona fase. Palpació de les mames estan dreta 

 

Dreta  davant del mirall, s’ha de palpar cada mama cuidadosament amb les puntes 

dels dits, amb moviments rotatoris, per comprovar si una zona de la mama presenta 

més nodositat que una altra. A continuació, s’aixeca el braç esquerre i amb les puntes 

dels dits de la mà dreta es palpa la mama esquerra i la zona circumdant; després 

s’inverteix el procés. Una loció o pólvores poden ajudar a que els dits llisquin més 

fàcilment sobre la pell. En aquest moment es pot notar qualsevol inflamació o 

qualsevol bony subcutani anormal sota la pell. Les palpacions es poden fer en sentit 

circular o de dalt a baix. També s’ha de palpar la zona de sota l’axil·la per buscar 

possibles bultes, ja que a vegades el primer signe de càncer és un gangli inflamat de 

l’axil·la.   

110 - Posicions que s’han d’adoptar en 
la fase 1 davant del mirall. 
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- Tercera fase. Palpació de les mames estan estirada 

 

S’ha d’estirar el braç dret i doblar el colze per darrera del cap. Amb les puntes dels dits 

de la mà esquerra, s’ha d’examinar la mama dreta des la punta del mugró en cercles 

cada vegada més grans fins el contorn de la mama i després cal realitzar-ho també a 

l’estèrnum, l’espatlla i l’axil·la. El dits es mouen lleugerament cap endavant i cap 

enrere, buscant irregularitats. Si les mames són voluminoses, s’ha de posar especial 

atenció en explorar-los totalment. Es repeteix la operació a la banda contrària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quarta fase. Exploració del mugró 

 

Finalment, s’han de pressionar lleugerament els dos 

mugrons per tal d’observar si es produeix alguna secreció 

que no sigui llet.  

111 - Palpacions de la fase 2. Cal examinar tota la mama sense oblidar cap part i també a sota l’axil·la.  

112 - Palpacions de la fase 3.  

113 - Pressió del mugró 
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 Moviments que es poden realitzar en una palpació mamària 

 

Per tal de fer una palpació es poden realitzar diferents formes de moviments que es 

poden anar combinant en les diferents fases de la palpació mamària.  

 

- Amb la punta de tres dits s’han de realitzar moviments circulars des de la part 

més interna o des del mugró fins al mugró o a la part més externa. (Aquest es 

realitza a la fase 3 en l’AEM).  

- Es pot realitzar un moviment radial, començant des del mugró cap a fora o al 

revés. 

- Amb la punta dels dits es pot anar palpant el pit de dalt a baix o al revés.  

 

 

 

 

 

 

2.4.6.3. Programa de cribratge, screening o de detecció precoç 

del càncer de mama 

 

 El cribratge i el programa de cribratge a nivell general 

 

El cribratge, instrument fonamental de la prevenció secundaria, pot definir-se com 

l’aplicació de procediments de selecció que poden ser aplicats ràpidament a 

poblacions d’individus aparentment sans amb l’objectiu d’identificar malaltia o defecte 

no reconegut. S’ha d’orientar sobre una població de risc, generalment definida per la 

seva pertinença a un grup d’edat o sexe.  

 

Es tracta de la recerca entre els individus d’una població estadística dels individus amb 

les característiques desitjades. Es diferencia del mostreig perquè el cribratge pretén 

analitzar tots els individus d’una població mentre que el mostreig selecciona 

aleatòriament un nombre limitat d’individus.  

114 - Moviment circulatori, de dalt a baix i de forma radial, són el tres moviments que es poden 

realitzar en una palpació mamària. 
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La intenció d’aquesta intervenció és identificar la malaltia en la comunitat al principi 

d’aquesta, el que permet la intervenció i la gestió amb l’esperança de reduir la 

mortalitat i la morbiditat75. 

 

Encara que el cribratge pot donar lloc a un diagnòstic precoç, no totes les proves de 

cribratge s’han demostrat beneficioses per a la persona que està sent examinada; el 

sobre diagnòstic, el diagnòstic equivocat i crear una falsa sensació de seguretat són 

alguns possibles efectes adversos del cribratge. Per aquestes raons, una prova 

utilitzada en un programa de cribratge, especialment per una malaltia de baixa 

incidència, ha de tenir una bona especificitat i sensibilitat.  

 

Perquè el programa de cribratge sigui efectiu es requereixen una sèrie de 

paràmetres: 

 

- La malaltia a la que es dirigeix sigui un problema de salut important en la 

població. 

- La història natural ha de ser coneguda i ha de tenir un període de latència que 

permeti la seva identificació abans de que es manifesti clínicament. 

- Ha d’existir una prova vàlida (amb sensibilitat i especificitat elevada), 

d’aplicació senzilla i acceptada per la població a la que es dirigeix.  

- El tractament precoç ha de ser més eficaç que en un període posterior. 

- Medis adequats per diagnosticar i tractar les anomalies detectades. 

- S’ha de repetir el cribratge a intervals, segons la historia natural de la malaltia. 

- Criteris unificats sobre la població sotmesa al cribratge. 

- Les despeses seran compensades amb el benefici.  

 

El càncer de mama compleix tots aquests requisits i és per això que es porten a terme 

a nivell mundial programes de detecció precoç de càncer de mama76. 

 

Existeixen diversos tipus de cribratge:  

 

- El cribratge universal. Implica a tots els individus d’una determinada categoria 

(per exemple, tot els nens d’una certa edat). 

                                                 
75 Morbiditat es refereix a l’efecte d’una malaltia en una població en el sentit de la proporció de persones que la 

pateixen en un lloc i temps determinat. 
76 En el següent apartat pàgina 104 s’expliquen les característiques del programa a nivell de Catalunya i on es veu que 

compleix els requisits.  
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- La troballa de casos. Implica el cribratge d’un grup més petit de les persones 

sobre la base de presència de factors de risc (per exemple, perquè un membre 

de la família ha estat diagnosticat amb una malaltia hereditària).  

 

 Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama de Catalunya 

(PDPCMC)77  

 

- Justificació del programa de cribratge 

 

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en les dones i la primera causa 

de mort en les dones de totes les edats. L’única mesura preventiva eficaç en la lluita 

contra la mortalitat produïda pel càncer de mama és el seu diagnòstic precoç. 

 

A Espanya, els programes de detecció precoç de càncer de mama es van iniciar al 

1990 i actualment totes les comunitat autònomes ofereixen aquest programa. A 

Catalunya a l’any 1992 es va iniciar el Programa de Detecció Precoç de Càncer de 

Mama, però fins al 2004 no s’incorporen tots els territoris. 

 

Tenint en compte els coneixements actuals sobre les causes d’aquest càncer, es 

considera que no hi ha estratègies de prevenció primària que s’hagin demostrat 

efectives i siguin factibles, ja que els factors de risc més importants (edat, antecedents 

familiars, edat de la menarquia, edat del primer embaràs, etc.) no són modificables o 

són de difícil modificació. En canvi, la prevenció secundària, mitjançant el cribratge, es 

presenta com una estratègia efectiva i factible per reduir l’impacte d’aquesta malaltia.  

 

El cribratge de càncer de mama mitjançant mamografia ha estat segurament la 

pràctica preventiva més analitzada, mitjançant assaigs controlats aleatoris, del qual es 

tenen més dades sobre la seva eficàcia. L’evidència acumulada dels diferents assaigs 

i revisions ha donat suport a l’eficàcia de la mamografia de manera clara per a les 

dones de 50 o més anys i més controvertida per sota dels 50 anys, i ha estat la base 

per a la implantació de programes de cribratge en molts països.  

 

- Objectius del programa 

 

General: l’objectiu final del Programa de detecció precoç és reduir la mortalitat per 

càncer de mama a Catalunya. 

                                                 
77 Les dades i gràfiques d’incidència a nivell d’Espanya, Catalunya i del CHV es troben a la pàgina 215. 
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Intermedis: 

1. Aconseguir la participació màxima de les dones invitades al Programa de 

cribratge. 

2. Maximitzar els beneficis del cribratge en les dones participants. 

3. Minimitzar els efectes adversos del cribratge en les dones participants. 

 

Operatius: 

1. Aconseguir la participació màxima de les dones invitades. 

2. Maximitzar el nombre de càncers detectats. 

3. Maximitzar la detecció de càncers en estadis precoços. 

4. Minimitzar el nombre de dones reconvocades per a exploracions addicionals. 

5. Minimitzar el nombre de procediments diagnòstics invasius (biòpsia quirúrgica). 

6. Minimitzar el nombre de dones en les quals es recomana control avançat (6, 12 

mesos). 

7. Aconseguir uns adequats intervals de temps entre realització de la mamografia 

i comunicació del seu resultat, entre la indicació d’exploracions addicionals i la 

comunicació dels resultat definitiu i entre l’obtenció del diagnòstic definitiu i 

l’inici del tractament.  

8. Minimitzar, en les dones cribrades, el nombre de casos de càncer que es 

presenten entre episodis de cribratge. 

 

- Característiques generals 

 

 El programa de cribratge de mama, és un programa de prevenció 

secundària poblacional del càncer de mama. 

 És de prevenció secundària perquè no evita l’aparició del càncer sinó 

que pretén detectar-ho en les fases més inicials o precoces de la 

malaltia. 

 És poblacional perquè està adreçat a tot el grup de dones d’una edat 

determinada i residents en una àrea geogràfica concreta. 

 Ofereix una prova diagnòstica amb una gran sensibilitat i especificitat, 

de baix cost i escassos o nuls efectes indesitjables: la mamografia. 

 Població diana. Actualment la població diana són les dones sanes de 

50 a 69 anys.  

 

El 2005 es va finalitzar el desplegament del cribratge de càncer de 

mama a tots els territoris de Catalunya, i es va convidar a participar a 
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totes les dones de Catalunya entre els 50 i 69 anys, de manera 

continuada i amb una periodicitat biennal, i es va començar a realitzar 

un estudi sobre la pertinença d’avançar aquest cribratge a les dones de 

45 a 49 anys.  

 

Inicialment la població diana era de 50 a 64 anys però a l’any 2000 es 

va decidir fer l’extensió del Programa fins als 69 anys.  

 

 Prova de cribratge. Es realitza una mamografia amb doble projecció 

(craniocaudal i obliqua78) i doble lectura (dos radiòlegs de manera 

independent faran la doble lectura, i si hi ha divergències la decisió final 

serà adoptada per consens o per arbitratge d’un tercer radiòleg). 

 

 Periodicitat.  Cada 2 anys. 

 Invitació per carta personalitzada, amb dia i hora programada i 

possibilitat de canvi. 

 Participació voluntària i gratuïta. 

 Garanteix la continuïtat assistencial. 

 

- Fases del cribratge 

 

El cribratge mamogràfic del càncer de mama inclou tres fases generals: 

 

 Fase de cribratge mamogràfic. En aquesta fase s’identifica la població 

diana, s’invita a la dona, es realitza la mamografia i es valora i decideix 

l’actitud: cribratge als dos anys, control avançat o exploracions 

diagnòstiques addicionals. 

 Fase de valoració diagnòstica. En aquesta fase s’avaluen les 

anormalitats detectades en la fase anterior a fi d’arribar a un diagnòstic i 

fer una recomanació. 

 Fase de tractament. En aquesta fase es fa el tractament dels càncers 

detectats en el cribratge. 
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1. Identificació i invitació de la població diana 

 

La població diana s’identifica a partir dels sistemes d’informació de base poblacional 

disponibles (padró, SIAP “Sistema d’Informació d’Atenció primària”, RCA “Registre 

Central d’Assegurats). La informació d’aquets registres es depura d’errors 

administratius i a partir dels registres sanitaris disponibles (per exemple, registres de 

càncer, registres de mamografies, registre de patologia de l’atenció primària, etc.) 

 

Són motius d’exclusió: 

 Antecedents personals de càncer de mama: estar diagnosticada o 

haver estat diagnosticada d’un càncer de mama. 

 Incapacitat física o psíquica greu que impedeixi la realització de la 

mamografia. 

 Dones amb alt risc de càncer de mama. 

 Dones amb alteracions benignes d’alt risc. 

 Tenir una mamografia realitzada en els 6 mesos anteriors serà motiu 

d’exclusió de la ronda en curs però no del PDPCMC. 

 

La invitació a participar en el Programa es fa mitjançant carta nominal adreçada a les 

dones de la població diana. Cal disposar de sistemes per recaptar les dones que no 

han respost a la primera invitació (mitjançant carta o trucada telefònica) i avaluar-ne 

l’efectivitat. 

 

2. Realització i lectura de les mamografies 

 

Les mamografies es fan a la unitat radiològica per part de personal tècnic amb 

experiència en la pràctica de mamografies de cribratge per tal de garantir la màxima 

qualitat i disminuir el nombre de repeticions de la prova. 

 

Les mamografies són llegides per dos metges radiòlegs, de manera independent. 

L’objectiu de la mamografia de cribratge no és fer el diagnòstic sinó identificar les 

dones que necessiten exploracions o controls addicionals i les que no ho necessiten. 

El radiòleg classifica la lesió dintre d’una categoria de BI-RADS (Breast Imaging-

Reporting and Data System)79. Per tant, com a resultat d’aquest procés s’obtenen dos 

grups de dones: dones a les quals es recomana nou cribratge al cap de dos anys i 

dones que requereixen exploracions addicionals o controls avançats (BI-RADS del 3 al 

5).   
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3. Fase de valoració diagnòstica 

 

En aquesta fase s’avaluen les anormalitats detectades mitjançant la mamografia de 

cribratge a fi d’arribar a un diagnòstic juntament amb les proves diagnòstiques 

necessàries per fer el diagnòstic. El comitè de mama és l’equip sanitari encarregat 

d’arribar a un diagnòstic i decidir el tractament. 

 

4. Fase de tractament 

 

En aquesta fase es fa la valoració final i s’aplica el tractament dels càncers detectats 

en el cribratge. 

 

5. Notificació dels resultats 

 

Els resultats de cribratge es comuniquen personalment a la dona. En el cas que la 

mamografia de cribratge sigui negativa es comunica aquest resultat per carta nominal 

a la dona interessada. En cas de necessitar repetir la mamografia o fer exploracions 

addicionals, es comunica aquest fet telefònicament a la dona procurant que transcorri 

el mínim temps entre la trucada i la cita per realitzar les exploracions. El resultat final 

es comunica a la dona per escrit en el cas que la recomanació sigui de control als 2 

anys o control avançat o personalment en cas d’un altre resultat.  

 

A més, les oficines tècniques de cribratge disposen d’un telèfon informatiu i consulta a 

disposició de les dones i de professionals per resoldre els dubtes relatius al programa. 

 

- Estructura i criteris generals d’organització 

 

1. Estructura 

 

 Òrgans de direcció: Departament de Salut i Pla director d’oncologia. 

 Òrgan consultiu: Comitè Permanent del Pla director d’oncologia, 

Comitè Assessors del Pla director d’oncologia i Comitè Assessor en 

Cribratge de Càncer. 

 Òrgan de coordinació: Oficina Tècnica d’Avaluació dels Programes de 

detecció precoç de càncer. 
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2. Organització territorial del Programa de cribratge de Catalunya 

 

El Programa de detecció precoç del càncer de mama de Catalunya disposa d’una 

organització descentralitzada. De manera general, cada regió sanitària compta amb 

una oficina tècnica de cribratge excepte quan el volum de la població diana fa 

convenient disposar-ne de més d’una o disposar d’una única oficina per a més d’una 

regió. La regió sanitària és la responsable de la implantació, desenvolupament i 

avaluació del Programa en el seu àmbit territorial.  

 

Oficines tècniques de cribratge (OTC) 

De manera general, són funcions principals de les oficines tècniques de cribratge de 

les regions sanitàries: la identificació de la població diana i la depuració de les dades, 

la invitació de les dones, la transmesa dels resultats i la monitorització i avaluació del 

Programa. A més també és funció seva, la informació i promoció del Programa en la 

població adscrita, la coordinació del Programa amb altres professionals sanitaris i la 

garantia de coordinació entre les diferents unitats, així com la coordinació amb l’Oficina 

Tècnica d’Avaluació de Catalunya. El sistema d’informació d’aquestes és 

computaritzat, fiable, segur i ha d’assegurar la confidencialitat de les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 110 - 

2.6.  Tractaments del càncer de mama 

 

El tractament o teràpia són el conjunt de mitjans de qualsevol classe, els quals la 

seva finalitat és la curació o alleugeriment de la malaltia o símptomes, quan ja s’ha 

arribat a un diagnòstic. 

 

Una vegada confirmat el diagnòstic de càncer de mama i ja s’hagin realitzat les proves 

necessàries per conèixer en quina fase està de la malaltia, s’ha de determinar el 

tractament més adequat al pacient.  

 

El tractament del càncer de mama vindrà determinat pel tamany del tumor i també si hi 

ha extensió als ganglis limfàtics o a altres zones del cos (aquest és el factor pronòstic 

més important). Existeixen tres grans tipus de mètodes terapèutics en el càncer de 

mama: la cirurgia, la radioteràpia i els anomenats tractaments farmacològics dels quals 

els principals són: la quimioteràpia i l’hormonoteràpia. A nivell general, quan el tumor 

es menor d’un centímetre de diàmetre, la cirurgia és suficient per acabar amb el 

càncer i no es necessita cap tractament farmacològic o realitzar radioteràpia. Tot i així, 

hi ha pocs casos en els que no es requereixi d’un tractament complementari a la 

cirurgia, és a dir, que després o abans de la cirurgia no es realitzi un tractament 

farmacològic o de radioteràpia.  

 

El tractament del càncer de mama, com passa en la majoria dels tumors, és 

multidisciplinari. Això significa que diferents especialitats treballen conjuntament per 

combinar teràpies i així augmentar les possibilitats de curació.  

 

 Protocol o pla terapèutic 

 

En el tractament del càncer de mama es segueix un protocol, és a dir, un conjunt de 

normes i pautes (pla de tractament), establertes en base a la experiència científica que 

es té en el tractament d’aquest. 

 

Aquests protocols recullen les indicacions o limitacions del tractament en funció 

dels factors següents: 

 

- Edat del pacient 
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- Estat general 

- Estat hormonal (en el cas de les dones, premenopausa, menopausa, etc.) 

- Localització del tumor 

- Fase o estat en el que es troba la malaltia (TNM) 

- Receptors hormonals del tumor 

- Grau de les cèl·lules 

- Positivitat per alguns factors biològics (per exemple HER-2) 

 

Probablement, el metge també tindrà en compte si a més del càncer de mama, 

existeixen altres malalties importants que poden dificultar la realització d’algun 

tractament específic. Per tant, el tractament rebut en els pacients de càncer de mama 

no serà el mateix en tots. 

 

Els tractaments que més freqüentment s’utilitzen en el càncer de mama són: la 

cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia i la hormonoteràpia.  

 

2.4.6. Definicions dels tipus de tractaments de càncer de 

mama 

 

Existeixen quatre tipus de tractaments que es poden aplicar per tal de tractar el 

càncer de mama, i que a més, es poden combinar entre ells: 

 

 Tractament local: es refereix al tractament dirigit al tumor en el seu lloc 

d’origen o en alguna localització determinada. La cirurgia i la radioteràpia són 

els dos tipus de tractaments locals que existeixen.  

 Tractament sistèmic: es refereix al tractament que afecta a tot l’organisme. La 

quimioteràpia, la hormonoteràpia i la teràpia dirigida són tractaments sistèmics. 

 Tractament adjuvant o coadjuvant: s’anomena així al tractament sistèmic 

administrat després d’un tractament local sense que existeixi evidència de la 

malaltia. L’objectiu d’aquest tractament és destruir les cèl·lules tumorals que 

estiguin disperses per l’organisme. Un factor important per escollir aquest 

tractament és la presència de cèl·lules canceroses als ganglis limfàtics. 

 Tractament neoadjuvant: consisteix en administrar un tractament sistèmic 

abans d’un tractament local, amb l’objectiu de reduir el tamany del tumor abans 

de realitzar una cirurgia.  
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2.4.6. Mètodes terapèutics del càncer de mama 

 

Existeixen diferents tipus de mètodes terapèutics del càncer de mama que s’aplicaran 

tenint en compte el tipus de tractament de càncer de mama que se segueixi. Aquests 

es classifiquen en tres grans grups: els tractaments quirúrgics, els tractaments 

farmacològics i la radioteràpia. 

 

2.4.6.1. Tractaments quirúrgics 

 

El tractament quirúrgic és aquell que utilitza la cirurgia i que per tant, és una pràctica 

que implica la manipulació mecànica de les estructures anatòmiques amb una finalitat 

mèdica. 

 

La cirurgia es realitzarà una vegada obtinguts els resultats de la biòpsia. Amb ella, es 

pretén aconseguir l’extirpació total del tumor. Depenent del tumor, la cirurgia serà més 

o menys complicada. 

 

La intervenció quirúrgica, sempre realitzada per un cirurgià o ginecòleg expert en 

càncer de mama, permet el control local d’una malaltia i portar a terme un diagnòstic 

rigorós gracies a que es poden determinar les característiques d’un tumor i el número 

de ganglis afectats per cèl·lules malignes.  

 

Tractaments quirúrgics de mama 

 

 Cirurgia conservadora de mama 

 

La cirurgia conservadora de mama consisteix en extirpar el tumor intentant 

conservar la major quantitat de teixit mamari intacta amb marges quirúrgics nets i 

preservant l’estètica correcta de la mama residual. 

 

Per poder-la realitzar s’han de complir una sèrie de requisits: 

 

- Característiques del tumor.  El tamany màxim ha de ser de 4 cm, el tumor no 

pot estar fixat als músculs pectorals ni hi pot haver invasió cutània, no pot 

presentar multicentres (més d’un focus principal), ni ser la malaltia de Paget80. 

 

- Característiques del pacient. Ha d’existir una acceptació prèvia de la informació 

dels avantatges i dels inconvenients, la relació de volum entre la mama i el 
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tumor ha de permetre un bon resultat estètic i la resta de la mama no pot 

presentar afectació clínica, radiològica o histològica. 

 

- Característiques del centre sanitari. Ha d’existir una estructura i organització 

que garanteixi la selecció prèvia i l’estudi histològic preoperatori, també ha 

d’existir una capacitat tècnica d’efectuar el seguiment amb mitjans suficients i 

personal especialitzat, s’ha de garantir la possibilitat de tractament amb 

radioteràpia i l’existència d’una avaluació de resultats.  

 

Tipus de cirurgia conservadora que existeixen: 

 

- Tumorectomia o lumpectomia. Cirurgia que extirpa només la protuberància 

(tumor) detectada en la mama i part del teixit normal circumdant. Si hi ha 

càncer a les vores del teixit extirpat, el cirurgià extraurà més teixit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mastectomia parcial o mastectomia segmentaria. Cirurgia que s’utilitza per 

extirpar la part de la mama que té càncer i una quantitat major del teixit normal 

que envolta al tumor en comparació amb la tumorectomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

90 -  Lumpectomia. S’extreu part 

del teixit circumdant al tumor. 

91 -  Mastectomia parcial. Les línees de punts 

envolten l’àrea que s’extirpa i també zones on 
hi ha alguns ganglis limfàtics, ja que en aquesta 
intervenció a vegades s’aprofita per realitzar un 
biòpsia dels ganglis limfàtics. 
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- Quadrantectomia. És una cirurgia en la qual s’extirpa un quart de la mama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cirurgia radical 

 

La cirurgia radical de la mama rep el nom de mastectomia, aquesta consisteix en 

l’extirpació total de la glàndula mamària (pell, arèola i glàndula mamària), que en 

general s’estén a més als teixits que l’envolten i als ganglis limfàtics més propers, com 

els de l’aixella. Aquest tipus de cirurgia s’utilitza quan el tumor maligne és molt gran o 

multicèntric. 

 

Existeixen diferents tipus de mastectomies: 

 

- Mastectomia simple o total. En aquesta cirurgia s’extirpa totalment la mama, 

però no s’extirpen ni els ganglis limfàtics de sota el braç ni el teixit muscular de 

sota el braç, tot i que es pot realitzar una biòpsia d’alguns ganglis limfàtics de 

sota l’axil·la. Algunes vegades s’extirpen les dues mames (mastectomia 

bilateral), especialment quan la mastectomia es realitza per prevenir el càncer. 

En aquesta intervenció es deixa el múscul subjacent intacta i també pell 

suficient per cobrir la ferida perquè la mama es pot reconstruir més fàcilment si 

els músculs pectorals i altres teixits que es troben a sota la de mama queden 

intactes. 

 

 

 

 

 

 

92 -  Quadrantectomia 

93-  Mastectomia total. La línia de punts rodeja 

l’extirpació total de la mama. A més, també es 
podrien extirpar alguns ganglis limfàtics de l’axil·la 
per tal de ser analitzats. 
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- Mastectomia radical o mastectomia radical de Halsted. El seu nom és en honor 

a William Stewart Halsted, el cirurgià americà que la va popularitzar. Es tracta 

d’una cirurgia major en la qual s’extirpa tot el teixit mamari, incloses la pell, 

l’arèola i la glàndula mamària així com també els ganglis limfàtics que es troben 

a la regió axil·lar de la mama amb càncer i els músculs pectorals major i menor 

que es troben a sota la mama. Durant molts anys, aquesta va ser l’operació per 

tractar el càncer de mama més comuna, però actualment rares vegades 

s’utilitza, excepte quan el càncer s’ha disseminat fins als músculs pectorals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 -  Procediment de la mastectomia total. Primer de tot es marca la zona de la mama  

que s’ha d’extreure, seguidament es realitza una incisió a l’àrea que s’ha d’extirpar, després 
s’extirpa el teixit mamari i finalment es tanca la ferida. 

95 -  Mastectomia radical  
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- Mastectomia radical modificada. És una intervenció quirúrgica que consisteix 

en l’extirpació total de la mama, incloses la pell, l’arèola i la glàndula mamària, 

a més a més dels ganglis limfàtics axil·lars de la mateixa banda de la mama 

afectada. Però a diferència de la mastectomia radical, en aquesta cirurgia, es 

preserven els músculs pectorals o com a màxim, s’extirpa el múscul pectoral 

menor amb la finalitat de facilitar l’accés a la regió més interna dels ganglis 

limfàtics axil·lars. Actualment és el tipus de mastectomia més utilitzat per la 

seva menor agressivitat respecte la mastectomia radical i el seu menor grau de 

seqüela funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

96 -  Mastectomia radical modificada. La línia del punts envolta la totalitat de la mama i alguns 

ganglis limfàtics extirpats, a més també es podrien extirpar part dels músculs pectorals de la 
paret pectoral.  



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 117 - 

Existeixen tres tipus més de mastectomies, aquests són els tractaments més nous i 

busquen que la mama sigui més natural després de la cirurgia, per tant es fa una 

reconstrucció mamària immediata. 

 

- Mastectomia amb conservació de la pell. Alguns estudis suggereixen que 

aquest mètode pot funcionar tant bé com la mastectomia radical modificada. La 

quantitat de teixit extirpat és aproximadament la mateixa, tot i que la major part 

de la pell sobre la mama es deixa en el seu lloc amb excepció del mugró i 

l’arèola mamària.  

 

Aquest mètode s’utilitza només quan es fa la reconstrucció immediata de la 

mama. pot ser que no sigui una bona opció per tumors grans o per aquells que 

estan a prop de la pell. Tot i que aquest mètode no està tant ben provat com la 

mastectomia radical modificada, com a resultats té menys teixit cicatrical i una 

mama reconstruïda que sembla més natural, és per això que molts pacients el 

prefereixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 -  Mastectomia amb conservació de la pell. Amb aquesta cirurgia es conserva la pell de sobre 

la mama i es fa una reconstrucció d’aquesta immediata. 

98 -  Mastectomia amb conservació de la pell i amb una 
reconstrucció mamària amb implant als dos pits. 
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- Mastectomia amb conservació del mugró. Aquest és un mètode encara més 

nou i similar a la mastectomia amb preservació de la pell en el que es talla el 

mugró i l’arèola mamària en el mateix moment que s’extirpa el teixit mamari. En 

la mastectomia de preservació del mugró s’extreu el teixit superficial del mugró 

i l’arèola mamària i un patòleg les examina. Després el mugró i l’arèola es 

poden tornar a connectar sempre i quan no es trobin cèl·lules cancerígenes a 

prop d’ells.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mastectomia subcutània. Aquest és més aviat un mètode de mastectomia 

preventiva. Consisteix en fer una incisió per sota de la mama. S’extirpa el teixit 

mamari, però la pell i el mugró de la mama es deixen en el seu lloc. Després es 

fa una reconstrucció de la mama. És un mètode que causa menys cicatrius, 

però deixa més teixit mamari que altres formes de mastectomia. Per tant, les 

probabilitats  que el càncer es pugui originar en el teixit que queda són majors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 -  Mastectomia amb conservació del mugró. Abans de la realització de la cirurgia es marca 

la zona i després de la cirurgia queda el mugró i una petita incisió.   

100 -  Mastectomia subcutània. La imatge A és després de l’operació i la B és d’uns mesos 
després d’aquesta.  
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 Limfadenectomia o buidatge ganglionar axil·lar  

 

El buidatge ganglionar axil·lar és el procediment quirúrgic per tal d’extirpar els 

ganglis limfàtics axil·lars. És el tractament estàndard que es realitza quan hi ha càncer 

infiltrant i la sospita clínica o confirmació histològica d’afectació ganglionar metastàtica. 

En aquesta intervenció s’extirpen entre 5 i 30 ganglis limfàtics de l’axil·la i el braç de la 

mama afectada, que se n’extirpin més o menys depèn de l’afectació ganglionar del 

càncer de mama. Un cop extrets els ganglis limfàtics, aquests s’examinen per tal de 

saber si tots contenen cèl·lules tumorals malignes, en cas que això s’esdevingui, hi ha 

més possibilitats que el càncer de mama s’hagi estès cap a altres parts del cos, en la 

qual cosa caldrà realitzar altres tractaments. La linfadenectomia es podrà realitzar 

juntament amb les mastectomies.  

 

Actualment s’evita haver de realitzar aquest tipus de cirurgia pels efectes secundaris 

que té. Anteriorment però, es creia que si s’extirpaven la major quantitat de ganglis 

limfàtics possibles es reduiria el risc de propagació a altres parts del cos i es 

millorarien les probabilitats de curar el càncer. Ara se sap que les cèl·lules del càncer 

de mama que s’han propagat més enllà de la mama i dels ganglis limfàtics axil·lars es 

tracten millor amb una teràpia sistèmica.  

 

Normalment, ara s’utilitza més la dissecció axil·lar regional81 com a prova per 

determinar l’etapa del càncer i prendre decisions sobre el tractament. 
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 Veure pàgina 120. 

101 -  Linfadenectomia 
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 Biòpsia selectiva del gangli sentinella en el càncer de mama (BSGS)  

 

Els ganglis sentinelles són els primers ganglis que reben el drenatge limfàtic de la 

mama i també són més propensos a contenir càncer, en cas que aquest s’hagi 

disseminat. Després d’extirpar un gangli sentinella i examinar-lo, si es descobreix que 

està sa, la possibilitat de trobar càncer en qualsevol dels altres ganglis restants és 

mínima. Per tant, no és necessari extirpar més ganglis. Aquest examen evita sotmetre 

a un pacient a un buidatge ganglionar axil·lar i disminuir el risc de patir complicacions.  

 

Fins fa poc els cirurgians extirpaven tants ganglis limfàtics com era possible (buidatge 

dels ganglis limfàtics) en el cas d’un càncer de mama infiltrant, sense saber s’hi s’havia 

produït disseminació ganglionar o no. Actualment la BSGS permet decidir en quins 

casos cal fer el buidatge i en quins no. 

 

Aquest tipus de biòpsia s’aplica a carcinomes infiltrants de fins a 3 cm. En aquests 

tumors es coneix que el grau d’infiltració tumoral axil·lar és petit i per tant, sotmetre a 

aquests pacients a una dissecció dels ganglis limfàtics (limfadenectomia axil·lar 

completa) suposava incidir excessivament en aquest aspecte i causar inflamació del 

braç (limfadema). També s’aplica quan els ganglis limfàtics axil·lars no estan inflamats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els casos de l’existència de cirurgia o radioteràpia axil·lar prèvia o de carcinoma 

localment avançat o inflamatori, la palpació de ganglis macroscòpicament afectats a 

l’axil·la, l’existència de carcinomes multicèntrics (és a dir que tenen més d’un focus 

principal) i en les dones embarassades per la possible repercussió al fetus, no s’aplica 

aquest tipus de biòpsia ja que es consideren criteris d’exclusió, perquè s’ha de realitzar 

una dissecció axil·lar completa.  

102 - Limfadema de l’extremitat 
superior esquerra.  A estat causat 

després de realitzar una 
limfadenectomia axil·lar. 
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Per saber on es troba el gangli sentinella en l’acte operatori existeixen dos mètodes 

que s’utilitzen de forma simultània (la BSGS consta de dos processos): 

 

- Marcatge amb isòtops radioactius o limfogammagrafia 

 

Permet la identificació del gangli sentinella a les 2 – 3 hores de la injecció dels isòtops 

radioactius amb gammagrafia de control, ja que aquests ens indiquen el gangli que rep 

el primer drenatge del tumor principal.  

 

 

 

 

 

 

Habitualment s’utilitzen partícules marcades amb tecneci 99 82. L’avantatge és que 

permet conèixer la situació i la localització del gangli sentinella abans d’iniciar l’acte 

quirúrgic, gràcies a l’ajuda d’una sonda radioguia que l’especialista en medicina 

nuclear dirigeix en el mateix acte quirúrgic. Amb aquesta sonda va indicant, un cop 

iniciada la dissecció, el camí que s’ha de seguir per trobar el gangli sentinella. 

Després, un cop s’ha trobat, es realitza una petita incisió a nivell axil·lar i s’extirpa el 

gangli per analitzar-lo i saber de segur si hi ha afectació de metàstasi. Seguidament, 

en cas que estigui afectat, depenent del grau d’afectació, es realitzarà un buidat 

limfàtic axil·lar complet o bé només s’extirparan alguns dels ganglis que segueixin 

aquest. En cas de que no hi hagi afectació en aquest gangli, no cal fer la dissecció 

axil·lar. La sonda radioguia permet localitzar a través de la pell la situació 
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 Veure pàgina 83. 

103 - Injecció dels isòtops radioactius a la zona del tumor mamari.  
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preoperatoria del gangli, dirigir posteriorment en el mateix acte la dissecció i 

comprovar que s’ha extirpat completament el gangli sentinella, tant si és únic com si 

n’hi ha varis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els pacients que s’han de sotmetre a aquesta intervenció, el dia abans han d’anar a un 

centre de medicina nuclear on es realitzarà una gammagrafia, prèvia introducció dels 

isòtops a nivell tumoral o peritumoral, les dues millors zones per l’administració del 

producte. La introducció dels isòtops es realitzarà mitjançant una injecció que pot ser 

dirigida per una ecografia al lloc exacte, en cas de que el tumor no sigui palpable o no 

estigui marcat. Després de l’espera de 2 – 3 hores es produeix la migració dels isòtops 

radioactius i la seva visualització a nivell axil·lar. S’obtenen les imatges adequades de 

la zona mitjançant la gammacàmera i el pacient passa a ser ingressat al seu centre 

hospitalari. Per fer la dissecció ganglionar s’aplica anestèsia al pacient perquè es 

tracta d’una biòpsia per intervenció quirúrgica.  

 

 

104 - Limfogammagrafia mamaria per la identificació del 
gangli sentinella. I a la dreta,  sonda radioguia portàtil per 
la identificació del gangli sentinella per sobre la pell 

abans de realitzar la dissecció. 

105 - Busca del gangli sentinella a través de la sonda radioguia a sobre la pell i un cop localitzat es 

realitza la dissecció axil·lar. 
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- Marcatge amb colorant   

 

Va ser la tècnica inicial per a la detecció del gangli sentinella tot i que avui en dia és 

una tècnica complementària a la isotòpica. S’utilitza de manera simultània a la 

isotòpica per tal de detectar exactament quin és el gangli sentinella.  

 

S’injecta, a la mateixa zona que es fa amb la tècnica isotòpica, un colorant blau, com 

ara el blau de metil, en el mateix moment que el pacient entra a quiròfan i ja està 

anestesiat. Un cop el colorant s’ha escampat es visualitza el trajecte que segueix el 

colorant des del tumor, a través de vasos limfàtics, fins el gangli sentinella que és de 

color blau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 - Extirpació del gangli sentinella i verificació amb la sonda radioguia de la radioactivitat en el 

gangli. 

107 - Marcatge del gangli limfàtic amb colorant.  
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2.4.6.2. Tractaments farmacològics 

 

Els tractaments farmacològics són aquells en els quals s’administren uns fàrmacs 

que poden destruir les cèl·lules cancerígenes o impedir que creixin durant un període 

de temps més o menys llarg. La majoria d’aquests actuen sobre les cèl·lules tumorals 

que hagin pogut estendre’s per l’organisme. En alguns pacients, aquesta disseminació 

de cèl·lules canceroses pot no ser detectada mitjançant cap mètode diagnòstic i per 

això a vegades es realitza algun tractament farmacològic per prevenció. 

 

Els mètodes terapèutics farmacològics poden aplicar-se abans o després d’una 

intervenció quirúrgica o de la radioteràpia, depenen del tipus de tractament que es 

porti a terme (sistèmic, adjuvant o neoadjuvant). Normalment quan s’utilitzen sols són 

un tractament sistèmic. 

 

Tipus de tractaments farmacològics: 

 

 Quimioteràpia 

 

La quimioteràpia és una de les modalitats terapèutiques més utilitzada en el 

tractament del càncer en general. Consisteix en l’administració de diversos fàrmacs 

citotòxics (que maten cèl·lules) amb la intenció d’eradicar les cèl·lules cancerígenes, 

tant les que estiguin en el tumor com les que s’hagin disseminat més enllà de la 

mama. La finalitat de la quimioteràpia és aconseguir la reducció del tumor o la 

desaparició de la malaltia o prevenir la metàstasi en cas que no n’hi hagi, i en cas que 

n’hi hagi eradicar-la. En alguns casos també s’utilitza per tal d’alleugerir els símptomes 

del càncer en cas que aquest no es pugui curar. 

 

Els fàrmacs citotòxics utilitzats en la quimioteràpia 

reben el nom de fàrmacs antineoplàsics o 

quimioteràpics. La majoria d’aquests fàrmacs 

lesionen a la cèl·lula en el moment de la divisió 

cel·lular, en concret quan una cèl·lula es divideix 

en dos. Existeixen una gran quantitat de fàrmacs 

quimioteràpics, per no tots serveixen però tots els 

tipus de càncers ni presenten els mateixos efectes 

secundaris, tot i que poden ser semblants. 

 
108 -  Els citotòxics impedeixen el 

creixement tumoral. 
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La quimioteràpia es pot administrar de dues maneres diferents, aquestes però, tenen 

el mateix efecte: 

 

- Mitjançant via oral: els fàrmacs citotòxics s’administren en forma de pastilla o 

de càpsules ingerides oralment.  

 

- Mitjançant via intravenosa: és necessari administrar el medicament amb sèrum. 

Normalment s’administra el medicament a través d’una agulla prima introduïda 

en una vena, generalment a la mà o a l’avantbraç. Si hi ha dificultats per 

punxar, hi ha l’opció de posar un catèter; això vol dir posar un accés directe a 

través d’una vena gruixuda, generalment a la zona pectoral. 

 

La via intravenosa és la forma més habitual d’administrar la quimioteràpia. Per a la 

seva administració, tant en una forma com en l’altra, no és necessària l’hospitalització, 

es pot realitzar de forma ambulatòria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipus de quimioteràpies que existeixen: 

 

- Quimioteràpia regional. Es tracta d’un tractament amb medicaments contra el 

càncer dirigits a una àrea específica. Els fàrmacs són introduïts mitjançant via 

intravenosa a la columna vertebral, a on òrgan concret o a una cavitat corporal 

com pot ser l’abdomen, de manera que els medicaments afecten principalment 

a les cèl·lules cancerígenes d’aquestes àrees. Normalment s’utilitza per tal de 

reduir el càncer abans d’aplicar la cirurgia o per acabar-lo d’eradicar mitjançant 

un tractament postquirúrgic.  

109 -  L’administració de la quimioteràpia pot ser via oral o via intravenosa. 
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- Quimioteràpia sistèmica. Tractament amb medicaments contra el càncer que 

viatgen per tota la sang fins a les cèl·lules de tot el cos. Normalment s’utilitza 

quan el càncer ha fet metàstasi i s’administra via oral o intravenosa. 

 

Els fàrmacs de la quimioteràpia arriben pràcticament a tots els teixits de l’organisme a 

través del torrent sanguini. Aquests a mesura que van circulant pel cos afecten a les 

cèl·lules malignes que s’han propagat cap a altres parts del cos i també les del tumor 

inicial, però també afecten a les cèl·lules sanes, d’aquí que es produeixin alguns 

efectes secundaris. Tot i així, aquests fàrmacs tenen major incidència en les cèl·lules 

que es divideixen i desenvolupen més, per tant vol dir que afecten sobretot a les 

cèl·lules cancerígenes.  

 

Els potents fàrmacs quimioteràpics afecten temporalment al teixit sa perquè en 

l’organisme existeixen una sèrie de cèl·lules normals, les cèl·lules dels cabells, les que 

produeixen la sang, les que recobreixen l’estómac i l’intestí, i les de la bufeta urinària, 

que també es divideixen de forma molt ràpida, la qual cosa significa que la 

quimioteràpia  lesiona o mata a aquestes cèl·lules sanes. Aquest és el motiu pel qual 

pot caure el cabell, els leucòcits (les cèl·lules blanques de la sang) poden disminuir i 

els pacients tenen nàusees o irritació de la bufeta.  

 

Però mentre els fàrmacs citotòxics maten a les cèl·lules cancerígenes, el seu efecte 

sobre les cèl·lules sanes sol ser temporal. Una vegada la quimioteràpia s’ha acabat, el 

cos es recupera i torna a funcionar de forma habitual: els cabells tornen a créixer, les 

nàusees desapareixen i la sang es normalitza. 

110 -  Quimioteràpia regional. Administració del 

sèrum a la columna vertebral, entre vertebres per tal 
de tractar un càncer en concret.  
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Els diferents fàrmacs quimioteràpics actuen de forma diferent i també la persona 

reacciona de forma diferent al tractament. És per això que el metge ha de portar un 

control, per tal de realitzar un tractament al màxim de personalitzat. A més a més, com 

que el tractament tendeix a reduir la quantitat de leucòcits que circulen per la sang 

(necessaris per combatre les infeccions), abans de cada tanda de quimioteràpia sol 

realitzar-se un anàlisi de sang per assegurar que la química sanguínia s’ha recuperat i 

que pot acceptar els fàrmacs. En cas que el recompte de les cèl·lules blanques sigui 

massa baix, s’aplaça la dosi següent fins que els leucòcits recuperin un nivell segur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quimioteràpia no té la mateixa eficàcia en tots els pacients, ni en tots els estadis, ja 

que les cèl·lules cancerígenes reaccionen de forma diferent en cada pacient encara 

que tinguin el mateix tipus de càncer. A més, també pot succeir que les cèl·lules 

cancerígenes es facin resistents a un determinat producte. Per aquest motiu és 

necessari saber abans d’iniciar el tractament si una quimioteràpia podrà destruir el 

tumor corresponent. Per tal de saber-ho, es realitza un test de quimiosensibilitat en 

els quals a partir d’una mostra de teixit tumoral s’avalua si aquest respondrà 

correctament davant d’uns determinats fàrmacs quimioteràpics. 

 

Les combinacions de fàrmacs antitumorals utilitzades de forma més habitual en el 

càncer de mama són: 

 

- CMF: ciclofosfamida, metrotexate i 5 – fluorouracilo (5 – FU). 

- AC: adriamicina (doorubicina) i ciclofosfamida. 

- CAF o FAC: ciclofosfamida, adriamicina i 5 – fluorouracilo. 

- CEF: ciclofosfamida, epirubicina i 5 – FU. 

111 - Butaca en la qual s’asseu el pacient que se li 
administra quimioteràpia en el Consorci Hospitalari de 

Vic (CHV). 
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La quimioteràpia s’administra en forma de cicles, entre els cicles de tractament hi ha 

un període de descans. El temps de descans entre cicles de tractament és de dues a 

tres setmanes, però pot variar segons els fàrmacs o la combinació d’aquests que 

s’administrin. En general, el curs total de tractament dura de tres a sis mesos, però pot 

ser que s’allargui uns mesos més en cas de que el càncer de mama estigui en etapes 

avançades.  

 

Existeixen tres situacions en els quals es pot administrar la quimioteràpia: 

 

- Quimioteràpia adjuvant. És el tractament de quimioteràpia que es realitza d’1 a 

4 setmanes després de la cirurgia, durant sis cicles a pacients que no semblen 

tenir cap propagació del càncer de mama a cap altre lloc del cos. Aquest 

s’utilitza per eliminar les possibles micrometàstasis i reduir el risc de que el 

càncer de mama torni a aparèixer. 

 

Fins i tot en les etapes inicials de la malaltia, les cèl·lules cancerígenes es 

poden desprendre del primer tumor de la mama i propagar-se a través del 

torrent sanguini. Aquestes cèl·lules no causen símptomes, no es poden veure 

en les radiografies ni es poden palpar durant un examen físic. Tot i així, si se 

les permet créixer, poden formar nous tumors en altres parts del cos.  

 

Aquest tipus de tractament està indicat en pacients pre i postmenopàusiques 

amb presència de càncer als ganglis limfàtics axil·lars i en pacients sense 

afectació ganglionar que presenten factors pronòstics desfavorables, amb 

tumors menors a 1 cm i amb receptors hormonals positius.  

 

- Quimioteràpia neoadjuvant. Es tracta d’un tractament de quimioteràpia que 

s’administra abans de realitzar la cirurgia. Aquest s’utilitza per tal de reduir el 

tamany de tumors malignes de més de 3 cm perquè després d’aquesta manera 

es pot realitzar una cirurgia que permeti conservar la mama en lloc de realitzar 

una mastectomia. Una altra aplicació d’aquest tractament és que permet veure 

com el càncer respon a la quimioteràpia. Si el tumor no es redueix, s’han 

d’aplicar uns altres tipus de fàrmacs antitumorals.  

 

- Quimioteràpia pel càncer de mama avançat. S’utilitza com a tractament 

principal pels pacients en els quals el seu càncer de mama s’ha propagat més 

enllà de la mama i dels ganglis limfàtics axil·lars. 
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 Hormonoteràpia  

 

La teràpia hormonal consisteix en l’administració de fàrmacs que contenen hormones 

que bloquegen l’acció de les hormones femenines (estrògens i progesterona) sobre les 

cèl·lules malignes de la mama, impedint la seva proliferació. Per tant, el tumor pot 

disminuir el seu tamany o inclús desaparèixer. Els fàrmacs de l’hormonoteràpia 

s’administren normalment per via oral.  

 

Aquesta teràpia s’utilitza normalment per reduir el risc que el càncer de mama retorni 

després de la cirurgia, tot i que també pot ser utilitzada pels càncer de mama més 

avançats. La seva duració, quan es tracta d’un tractament complementari, és d’uns 5 

anys.  

 

Les hormones són substàncies que produeix l’organisme de forma natural i que 

estimulen el creixement dels teixits sensibles a aquestes. L’estrogen i la progesterona 

són les hormones femenines que promouen el creixement de les cèl·lules que formen 

el teixit mamari. Quan el càncer sorgeix en el teixit mamari, és possible que l’estrogen i 

la progesterona l’ajudin a créixer i a difondre’s. Ara bé, aquest fet no es dóna en totes 

les pacients de càncer de mama, sinó que només es dóna en aquelles que tenen 

càncer amb receptors positius d’estrogen o progesterona i això es determina amb una 

prova que es fa amb la mostra de teixits tumorals en el Departament d’Anatomia 

Patològica83. Per tant, només en aquestes pacients se’ls hi podran administrar fàrmacs 

que bloquegin l’acció de les hormones o que canviïn la forma en què aquestes actuen i 

així aconseguir lluitar contra el càncer de mama.  

 

 

Fa uns anys, a les dones amb càncer de mama i que 

tenien receptors hormonals positius se’ls realitzava 

l’extirpació ovàrica per impedir la producció d’hormones 

femenines.  

 

 

 

En el cas dels homes la teràpia hormonal no és efectiva ja que ells no tenen hormones 

femenines que facin desenvolupar la seva glàndula mamària. 
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 Veure pàgina 94 (proves predictives o de pronòstic). 

112 - Receptors hormonals d’estrogen i progesterona. 
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Hi ha molts tipus de fàrmacs que s’utilitzen en la teràpia hormonal i l’elecció d’uns o 

d’altres dependrà de varis factors. Els grups de fàrmacs que existeixen són els 

següents: 

 

- Fàrmacs antiestrògens o moduladors del receptor d’estrògens. Hi ha el 

Tamoxifeno (el més conegut) i el Toremifeno que s’utilitzen per contrarestar els 

efectes de l’estrògen. I també hi ha el Fulvestrant que actua danyant el receptor 

d’estrògens en lloc de bloquejar-lo. 

 

- Agonistes de l’hormona luteinizante. Que actua a nivell d’hipòfisi, que 

s’encarrega de la producció d’estrògens en dones premenopàusiques.  

 

- Inhibidors de l’Aromatasa. L’Aromatasa és un enzim que produeix estrògens en 

dones en les quals els seus ovaris ja els han deixat de produir. És el cas de les 

dones menopàusiques i postmenopàusiques. Aquests frenen la producció 

d’estrògens per part del cos. 

 

- Fàrmacs derivats de la progesterona. 

 

- Els andrògens (hormones masculines). Aquests s’utilitzen com a últim recurs 

en cas que els altres no funcionin i quan es tracta de càncer de mama avançat. 

A més, poden fer que la dona desenvolupi característiques masculines com el 

pèl facial o un to de veu més greu. 

 

  Teràpia biològica o teràpia dirigida 

 

La teràpia biològica és el mètode terapèutic més nou per tal de tractar el càncer de 

mama, tot i que també pot tractar altres tipus de càncers. Aquesta teràpia rep altres 

noms com ara: bioteràpia, immunoteràpia, teràpia modificadora de la resposta 

biològica i teràpia MRB.  

 

La teràpia dirigida utilitza fàrmacs antineoplàstics especials que identifiquen certs 

canvis en una cèl·lula que pot tenir càncer. La teràpia consta d’un tractament per 

estimular o restaurar la capacitat del sistema immunitari per lluitar contra el càncer. 

Així mateix s’utilitza per disminuir certs efectes secundaris que poden causar alguns 

tractaments pel càncer i per tant, sovint s’utilitza juntament amb la quimioteràpia.  
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La duració de la teràpia biològica depèn de l’evolució dels pacients, si s’administren en 

un tractament sistèmic o adjuvant i si es tracta d’un càncer en fases avançades o no. 

  

Existeixen diferents tipus de teràpies biològiques, però la que ja s’utilitza com a 

tractament sistèmic i en alguns casos adjuvant amb quimioteràpia és la dels 

anticossos monoclonals, perquè s’han realitzat estudis amb determinats anticossos 

monoclonals que han donat bons resultats. Tot i així cada any es realitzen estudis amb 

nous anticossos monoclonals. 

 

Hi ha moltes altres substàncies que podrien ser teràpies biològiques però encara estan 

en fase d’investigació i si s’utilitzen en el tractament del càncer de mama es combinen 

amb la quimioteràpia ja que reforcen el sistema immunològic, però no s’utilitzen com a 

tractament sistèmic. 

  

- Anticossos monoclonals 

 

Els anticossos són proteïnes que produeix el sistema immunològic dels éssers vius, 

per defensar-se d’elements estranys, que s’anomenen antígens. 

 

Els anticossos poden ser policlonals, si deriven de l’activació de varis clons de limfòcits 

B84 per l’antigen o monoclonals si deriven d’un sol clon de limfòcit B. 

 

Actualment, s’ha aconseguit seleccionar anticossos concrets, activant els limfòcits B 

amb un antigen prèviament seleccionat.  

 

La teràpia amb anticossos monoclonals és un tractament en el que s’utilitzen 

anticossos produïts en el laboratori a partir d’un únic tipus de cèl·lules del sistema 

immunitari, és a dir, a partir d’un únic limfòcit B. Aquests anticossos s’obtenen a partir 

d’animals, concretament de la rata, i per no tenir problemes de rebuig, han de ser 

humanitzats a través de manipulacions amb enginyeria genètica. Això vol dir que 

aquests anticossos monoclonals han de tenir un 90% de material humà.  

 

Cada anticòs monoclonal reconeix una única substància pròpia de les cèl·lules 

cancerígenes o a una única substància normal del cos que pugui ajudar a créixer a les 

cèl·lules cancerígenes com a un antigen. Un cop reconegut un determinat antigen, els 

                                                 
84

 Els limfòcits B són unes cèl·lules del sistema immunitari capaces de fabricar anticossos contra uns antígens 

concrets. 
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anticossos s’adhereixen a aquests i destrueixen les cèl·lules cancerígenes, bloquegen 

el seu creixement o impedeixen que es disseminin. La seva administració és 

mitjançant via intravenosa o en alguns casos via oral. 

 

Els anticossos monoclonals es poden utilitzar sols o per transportar medicaments, 

toxines o material radioactiu directament cap a les cèl·lules cancerígenes.  

 

El Trastuzumab (Herceptin) és un anticòs monoclonal que bloqueja els efectes de la 

proteïna del factor de creixement HER2, que transmet les senyals de creixement a les 

cèl·lules canceroses de la mama. Per poder tractar el càncer de mama amb aquest 

medicament cal que la concentració d’aquesta proteïna en les cèl·lules tumorals sigui 

alta, i per tant, s’ha de fer una prova amb la mostra tumoral en el Departament 

d’Anatomia Patològica85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biofosfanats 

 

Els biofosfanats són medicaments utilitzats quan el càncer de mama s’ha propagat 

als ossos, per tant, no és un tractament per combatre el càncer de mama però si per 

alleugerir els efectes la seva metàstasi als ossos perquè és un lloc on el càncer de 

mama desenvolupa fàcilment la metàstasi. Aquests poden enfortir els ossos que han 

estat debilitats al ser envaïts per les cèl·lules del càncer de mama i reduir el risc de 

fractures. A més, els biofosfanats poden ajudar a prevenir l’aprimament dels ossos 

(osteoporosis) que es pot presentar a causa dels inhibidors d’aromatasa o de la 

menopausa precoç causada per la quimioteràpia. Aquests s’administren mitjançant via 

intravenosa.     

                                                 
85

 Veure pàgina 94 (apartat proves predictives o de pronòstic). 

113 - Imatge d’una amplificació d’una cèl·lula neoplàsica de 
la proteïna (antigen) HER2. En la imatges s’observa com es 

poden bloquejar les nombroses zones receptores a partir de 
l’anticòs corresponent, en aquests cas el Trastuzumab. 
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2.4.6.3. Radioteràpia 

 

La radioteràpia és la utilització de radiacions ionitzants pel tractament, local o loco – 

regional, del càncer utilitzant els rajos X en altes dosis d’irradiació. El seu objectiu és 

destruir les cèl·lules tumorals malignes o impedir que creixin causant el menor dany 

possible als teixits sans que envolten el tumor.  

 

La radioteràpia en el càncer de mama s’utilitza generalment per eliminar qualsevol 

cèl·lula cancerígena que hagi quedat a la mama, la paret toràcica o en l’àrea axil·lar 

després de la cirurgia, sobretot si es tracta d’una cirurgia conservadora.  

 

L’esquema més habitual per administrar la radioteràpia és d’una sessió diària, 5 dies a 

la setmana durant 5 o 6 setmanes. El tractament s’administra en pocs minuts per 

sessió. Perquè la radioteràpia sigui efectiva s’ha d’irradiar la mateixa zona durant totes 

les sessions. Per això és necessari un bon sistema d’immobilització que permeti una 

perfecta reproducció diària del tractament. Aquest s’aconsegueix amb la simulació i 

realització d’una TAC que permeti col·locar al pacient en la posició òptima per irradiar 

el volum adequat i danyar el més poc possible els teixits circumdants. 

 

La radioteràpia es pot administrar de dues formes diferents: 

 

 Radioteràpia externa. Tipus de radioteràpia en el que s’utilitza una màquina 

per enfocar els raigs d’alta energia cap al càncer des de l’exterior del cos. 

 

 Radioteràpia interna o braquiteràpia. Tipus de radioteràpia en la que es 

col·loca un material radioactiu subjectat mitjançant agulles o catèters 

directament al tumor o a prop d’aquest.  

114 - Els biofosfanats eviten l’osteoporosi 
provocada per la metàstasi als ossos del 
càncer de mama.  
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La forma en què s’administra la radioteràpia depèn del tipus i de l’estadi del càncer de 

mama. 

 

Les finalitats d’utilització de la radioteràpia són: 

 

 Radioteràpia complementària. Es realitza després del tractament amb 

cirurgia conservadora o mastectomia. S’utilitza per tal de reduir el risc de 

recidiva local i també per eliminar la possibles parts tumorals restants. 

 

 Radioteràpia radical. S’aplica per tal de reduir tumors abans de la cirurgia 

definitiva amb els tumors locoregionals avançats o en les recidives en les àrees 

ganglionars. 

 

 Radioteràpia pal·liativa. Indicada per tal d’alleugerir els símptomes provocats 

per la metàstasi del càncer de mama, sobretot en les zones dels ossos.  

 

2.4.6. Efectes secundaris dels tractaments  

 

Els efectes secundaris són nous problemes que poden causar els tractaments de la 

medicina, fins i tot encara que aquests funcionin correctament. Per això, és important 

conèixer els efectes secundaris del tractament abans de realitzar-lo. Cal tenir present 

però, que els efectes secundaris depenen molt de cada pacient. 

 

En el tractament del càncer de mama, els seus efectes secundaris varien segons el 

tipus de tractament que s’hagi de realitzar i de l’agressivitat d’aquest. 

115 - Radioteràpia externa i Braquiteràpia. 
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2.4.6.1. Efectes secundaris dels tractaments quirúrgics  

 

Els efectes secundaris de la cirurgia de mama, a part dels produïts per l’anestèsia, 

són:  

 

 Dolor postoperatori  

 Inflamació de la zona operada  

 Gran sensibilitat i enduriment a causa del teixit cicatricial que es forma a l’àrea 

de la cirurgia. 

 Acumulació de sang i líquid transparent a la ferida (seroma). 

 En alguns casos infecció de la ferida 

 

A part d’aquests efectes secundaris, també pot aparèixer formigueig a la part posterior 

de l’axil·la o a la paret toràcica, inestabilitat i oscil·lació de l’espatlla i debilitat o rigidesa 

de l’espatlla i del braç (espatlla congelada) quan es realitza una mastectomia radical, 

ja que s’extirpen els músculs pectorals i també s’afecten els nervis d’aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

El principal efecte secundari del buidat ganglionar axil·lar és el limfadema. Els 

ganglis limfàtics tenen dues funcions : 

 

 Possibiliten la circulació limfàtica, un sistema de drenatge de líquids de 

l’organisme. 

 Actuen com a mecanisme de defensa. 

 

Un limfadema és una complicació que pot aparèixer a causa de l’obstrucció de les vies 

de drenatge i que ve facilitada per la falta de defenses.  

 

El limfadema no sempre es presenta, però pot fer-ho mesos o anys després de la 

intervenció. La destrucció dels conductes pels quals la limfa circula produeix una 

116 - L’espatlla congelada es produeix a causa de 
la inflamació del múscul que impedeix moure el 

braç. 
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congestió que fa que aparegui una inflamació del braç. La inflamació o edema té una 

consistència dura, és molt sensible i dolorosa i dificulta el moviment de l’extremitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6.2. Efectes secundaris dels tractaments farmacològics  

 

La quimioteràpia86 és el tractament del càncer de mama que més efectes secundaris 

té a causa de la seva agressivitat. Aquests són: 

 

 Nàusees i vòmits 

 Restrenyiment 

 Diarrees 

 Caiguda dels cabells 

 Cansament / Anèmia (provocat per l’escassetat de glòbuls vermells) 

 Infecció (per la falta de glòbuls blancs) 

 Úlceres o nafres a la boca 

 Sequedat de boca 

 Gust metàl·lic o de terra (produït per alguns fàrmacs) 

 Efectes sobre els nervis i músculs 

 Problemes de la coagulació sanguínia (a causa de la poca quantitat de 

plaquetes circulant per la sang) 

 Pèrdua de la gana 

 Canvis en el cicle menstrual (poden arribar a ser permanents) 

                                                 
86

 Veure consells llibret quimioteràpia annex pàgina XIV. 

117 - Limfadema del braç 
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Els efectes secundaris produïts pel Tamoxifeno en la teràpia hormonal són: 

 

 Cansament 

 Sufocacions de calor inesperades 

 Canvis d’estat d’ànim 

 Menstruacions irregulars 

 Intolerància gàstrica 

 

Els efectes secundaris ocasionats per l’anticòs monoclonal Trastuzumab en la teràpia 

dirigida són relativament lleus. Es pot destacar: 

 

 Febre 

 Calfreds 

 Debilitat 

 Nàusees 

 Vòmits 

 Tos  

 Diarrea 

 Mal de cap 

 

Els principals efectes secundaris de la radioteràpia són: 

 

 Inflamació de la mama 

 Cansament 

 Canvis semblants a cremades pel sol a l’àrea de la pell tractada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 - Imatge de la quimioteràpia i la radioteràpia. 
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2.4.6. Estudis clínics del càncer de mama 

 

Els estudis clínics o assajos clínics són investigacions cuidadosament controlades 

que es realitzen amb pacients. Aquests estudis proven si un tractament és segur i que 

també funcioni. Pot ser, que els estudis clínics a més, provin noves maneres de 

prevenir, diagnosticar i tractar el càncer.  

 

Un estudi clínic només es realitza quan existeixen raons per creure que el tractament 

que s’està estudiant pot ser beneficiós pel pacient. Les investigacions realitzen estudis 

sobre nous tractaments per conèixer la utilització del nou tractament, el mecanisme 

d’acció del nou tractament, si l’efectivitat és major que altres ja disponibles, els seus 

efectes secundaris i si aquests són majors o menors que el tractament convencional i 

en quins pacients és més útil. 

 

Els estudis clínics es divideixen en quatre fases i normalment els tractaments utilitzats 

solen tenir beneficis reals. Per tant, pot ser que en un futur es converteixin en un 

tractament convencional. 

 

Per alguns pacients, la millor elecció de tractament és participar en un assaig clínic. 

Els pacients en un assaig clínic poden rebre el tractament estàndard o estar entre els 

primers en rebre el nou tractament. 

 

Els pacients que participen en assajos clínics ajuden a millorar la forma en què es 

tractarà el càncer en el futur. Encara que els estudis clínics no condueixin a 

tractaments nous eficaços, sovint responen a preguntes importants i ajuden a avançar 

en la investigació. 

 

Les línies d’investigació de nous tractaments pel càncer de mama són: 

 

 Quimioteràpia de dosi alta amb trasplantament de cèl·lules mare. És una 

forma d’administrar dosis altes de quimioteràpia i substituir les cèl·lules 

generadores de sang destruïdes pel tractament de càncer. Les cèl·lules mare 

(cèl·lules sanguínies immadures) s’extreuen de la sang o de la medul·la òssia 

del mateix pacient o donant i es congelen. Al finalitzar la quimioteràpia es 

descongelen i s’injecten al pacient. Aquestes cèl·lules mare restauraran les 

cèl·lules sanguínies del cos i evitarà que el pacient és debiliti massa.  
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 Nous fàrmacs per la quimioteràpia. Donat que molts càncers de mama 

avançats són difícils de tractar, els investigadors estan descobrint nous 

medicaments. S’ha desenvolupat un nou fàrmac anomenat Olaparib que ataca 

als càncers causats per les mutacions del gen BRCA. 

 Noves formes de teràpia dirigida (vacunes antitumorals combinades amb 

citosines, inhibidors d’angiogènesi i factors de creixement). Els últims 

estudis més nous estan utilitzant el Tykerb en lloc del Herceptin pel càncer de 

mama en les etapes inicials. També s’ha vist en un estudi, que el Letrozol junt 

amb l’Everolimus funcionen molt bé per tal de reduir el càncer de mama abans 

de realitzar la cirurgia. Tot i així encara s’està investigant.  

 Noves formes de cirurgia oncoplàstica. Combinació de la cirurgia contra el 

càncer de mama amb la cirurgia plàstica, de manera que en el mateix moment 

en què s’extirpa el tumor es torna a donar forma a la mama, això a vegades 

implica que s’hagi d’arreglar l’altra mama.  

 

 
El GEICAM és el Grup Espanyol d’Investigació del Càncer de Mama, aquest 

organisme realitza investigacions epidemiològiques i clíniques sobre el càncer de 

mama. L’organisme es dedica a obrir nous camps d’investigació a Espanya sobre el 

càncer de mama, així com també realitzar assajos clínics sobre aquest tipus de 

càncer. La participació dels pacients en aquests assajos clínics ve recomanada pels 

diferents hospitals d’Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 - Logotip del GEICAM. 
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2.7.  Recuperació i seguiment del càncer de 

mama 

2.4.6. La recuperació 

 

La recuperació o convalescència és un període més o menys prolongat que 

comença quan el pacient es cura del càncer de mama i durant el qual restableix 

progressivament el funcionament normal dels diferents òrgans i aparells del cos. La 

recuperació no s’acaba fins que es recupera plenament la salut.  

 

Els pacients que pateixen càncer de mama fins que no han acabat el tractament del 

càncer de mama no presten atenció als aspectes emocionals i existencials en els 

quals estan submergits. És en el període de recuperació quan comencen a donar-se 

compte de totes les implicacions i es disposa de temps per pensar en el que s’ha 

viscut. 

 

En el temps de recuperació els pacients han de començar a pensar en el futur, cuidar-

se a si mateixos i deixar-se ajudar. El període de recuperació pot ser més lent o més 

ràpid depenen de la persona, és una evolució que fa el pacient, en el qual va superant 

la malaltia emocionalment. 

 

Durant aquest temps el pacient ha d’anar recuperant la seva vida anterior a la malaltia, 

realitzant les activitats que feia abans i tornant a la feina. En aquest període també és 

realitzen una sèrie d’exercicis recomanats pels especialistes per tal d’evitar efectes 

secundaris del tractament quirúrgic com ara: el limfadema o l’espatlla congelada87. Els 

exercicis que es realitzen són de drenatge limfàtic i de mobilitat de l’espatlla.  

 

En aquesta etapa els metges també donen una sèrie de consells per tal de recuperar-

se correctament, evitant possibles complicacions. També aconsellen l’ús pròtesis 

mamàries i posteriorment la reconstrucció de la mama a aquelles dones que se’ls ha 

realitzat una mastectomia. 

 

2.4.6.1. Prevenció de l’aparició d’un limafema  

 

                                                 
87

 Veure pàgina 135, per saber què és el limfadema i l’espatlla congelada. 
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Els següents consells són els que es donen per tal d’evitar l’aparició d’un limfadema i 

també d’una infecció ja que els vasos limfàtics s’han vist reduïts i és molt més fàcil 

infectar-se: 

 

 Per facilitar la circulació limfàtica 

 

- Evitar estar de peu durant llargs períodes de temps amb els braços caiguts. 

- Tenir cura amb les exposicions prolongades a la calor o als banys a ple sol. 

- Vestir roba que no sigui estreta 

- En el cas de les dones, utilitzar sostens de tires amples, que no pressionin. 

- No aixecar pesos excessius amb els braços. 

- De tant en tant, aixecar el braç i tancar i obrir la mà per descansar i 

descongestionar. 

- Realitzar exercicis de drenatge limfàtic. 

 

 Per evitar infeccions 

 

- Protegir-se les mans amb guants per realitzar feines domèstiques o si s’utilitzen 

detergents molt forts. 

- Cuidar-se molt bé les ferides, les cremades, les picades d’insectes, encara que 

no siguin importants. 

- Prendre’s la pressió arterial i realitzar les extraccions o aplicacions d’injeccions 

al braç contrari del buidat ganglionar limfàtic88. 

 

2.4.6.2. Les pròtesis mamàries externes 

 

Després de la mastectomia, la major part de les dones necessita una pròtesi mamària 

externa: un farciment pel sostenidor. En les primers setmanes després de la 

intervenció quirúrgica, mentre la cicatriu s’està curant, habitualment es porta una forma 

d’escuma blanca que normalment subministra el personal de l’hospital.  Més endavant, 

quan la cicatriu ja estigui curada el personal sanitari proporciona una forma de mama 

feta de cotó perquè les dones es col·loquin temporalment als sostenidors. Unes sis 

setmanes després de la operació, se substitueix per una pròtesi permanent de silicona, 

amb el pes i la forma correctes similars a l’altra mama.  

                                                 
88

 Veure pàgina 119. 
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Les pròtesis mamàries externes semblen una mama normal amb un mugró per 

semblar tan naturals com sigui possible. Les pròtesis de mama externes no són de 

talla única, sinó que n’existeixen de diferents, perquè han de pesar el mateix que l’altra 

mama per tal de no desequilibrar la posició. Al principi solen ser molestes però amb el 

temps la dona ja ni la nota. 

 

De forma tradicional les pròtesis es fixen en un departament especial que contenen 

alguns sostenidors adaptats per portar pròtesis. Tot i així, un sostenidor normal també 

pot contenir una pròtesi si aquest és resistent i la pròtesi no massa gran.  

 

 

 

 

Actualment existeixen uns nous tipus de pròtesis que 

es fixen amb una cinta adhesiva enganxada 

directament a la paret toràcica. El calor corporal activa 

l’enganxa i les tires toràciques es queden a la paret 

toràcica entre una setmana i deu dies. 

 

 

 

120 - La primera imatge mostra una pròtesis mamària externa d’espuma blanca que s’utilitza 
quan la cicatriu de la mama s’està curant i la segona mostra la pròtesis de cotó que la dona es 

posa el temps abans no es realitza la reconstrucció mamària. 

121 - Col·locació d’una pròtesis mamària externa en un sostenidor adaptat. 

122 - Pròtesi mamària externa amb cinta adhesiva.   



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 143 - 

2.4.6.3. La reconstrucció mamària 

 

La reconstrucció mamària després d’un càncer de mama és un dels procediments 

quirúrgics actuals dins de la cirurgia plàstica més segurs i gratificants per la pacient. El 

desenvolupament de noves tècniques possibilita al cirurgià plàstic crear una mama 

molt similar en la forma, textura i característiques a la no operada. A més a més, en la 

majoria dels casos és possible realitzar la reconstrucció mamària a la vegada que 

s’extirpa la mama, evitant a la pacient l’experiència de veure’s amb la mastectomia. 

 

La reconstrucció mamària té com a finalitat: 

 

 Recrear una mama d’aspecte natural, inclosos l’arèola i el mugró. 

 Eliminar la necessitat de portar pròtesis externes de farciment durant molt de 

temps i possibilita portar roba de vestir que no serien possibles sense la 

reconstrucció (banyadors, escots, etc.) 

 Omplir el forat i la deformitat que pot quedar en el tòrax. 

 Restaurar la imatge corporal i millorar la qualitat de vida de la pacient. Una 

reconstrucció mamària es definitiva i permet fer vida absolutament normal. 

 

Per a la gran majoria de les dones amb càncer de mama, la reconstrucció de la 

mateixa, millora la imatge, cosa que facilita una major estabilitat emocional, permet 

enfrontar-se d’una forma més positiva a la malaltia i portar una vida social i sexual més 

activa. 

 

La reconstrucció mamària no interfereix ni endarrereix l’administració de tractament 

farmacològic o radioteràpia. A més, la reconstrucció mamària no impossibilita 

l’exploració física i la realització de proves radiològiques o de seguiment de les 

pacients, tot i que en alguns casos pot resultar dificultós. 

 

En general la majoria de dones que 

pateixen càncer de mama poden fer-

se una reconstrucció mamària, tot i 

que serà el metge especialista que 

decidirà quan s’ha de realitzar i quina 

tècnica s’ha d’utilitzar.  

 

123 - Reconstrucció mamaria   
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 Tipus de reconstruccions mamàries 

 

Existeixen dos tipus de reconstruccions mamàries: 

 

- Reconstrucció mamària immediata. És aquella que es realitza durant la mateixa 

intervenció en la que s’extirpa la mama. aquesta tècnica permet al cirurgià que 

extirpa la mama conservar pràcticament tota la pell de la mama (excepte 

l’arèola i el mugró), permeten obtenir una mama reconstruïda amb un resultat 

estètic molt superior a la reconstrucció diferida. A més, pot realitzar-se utilitzant 

teixits autòlegs (teixits de la pròpia pacient) o utilitzant implants. 

 

Aquest tipus de reconstrucció, permet a més, una recuperació psicològica més 

ràpida per la pacient, ja que no arriba a veure’s sense un pit, a més de 

disminuir el número d’intervencions quirúrgiques per completar el tractament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconstrucció mamària diferida. És aquella que es porta a terme al cap d’un 

temps d’haver-se realitzat la mastectomia. Els resultats estètics d’aquesta 

tècnica de reconstrucció solen ser inferiors a la reconstrucció mamària 

immediata. 

 

Aquest tipus de reconstrucció s’utilitza en les dones que per motius diversos no 

van poder ser reconstruïdes de forma immediata (per exemple, pacients que 

inicialment no es volien reconstruir la mama, pacients intervingudes des de fa 

molts anys, etc.) 

 

124 - Reconstrucció mamaria immediata 
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En aquest tipus de reconstrucció es poden utilitzar teixits autòlegs (teixits de la 

pròpia pacient) o implants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tècniques de reconstrucció mamària 

 

Existeixen diferents tècniques de reconstrucció mamària segons si s’utilitzen teixits de 

la pròpia pacient o implants mamaris.  

 

- Tècniques autòlogues de reconstrucció mamària 

 

Les tècniques autòlogues de reconstrucció de la mama són aquelles en les quals 

s’utilitzen teixits de la pròpia pacient, en lloc d’implants o de pròtesis. Aquests teixits 

poden ser transferits des de la part baixa de l’abdomen, des de l’esquena o des del 

glutis. 

 

La reconstrucció autòloga, tot i que és tècnicament més complexa, ofereix uns 

resultats estètics i una durabilitat molt superiors a la reconstrucció amb implants i 

permet fer reconstruccions en una sola intervenció quirúrgica. A més, la zona 

reconstruïda tolera millor la radioteràpia.  

 

Existeixen diferents tipus de reconstruccions mamàries autòlogues. La utilització d’una 

o altra depèn de la quantitat de teixit de les zones a partir dels quals es vulgui extreure: 

 

 Reconstrucció amb teixits abdominals. Aquesta tècnica permet la 

reconstrucció de la mama mitjançant la pell i el greix de la part baixa de 

l’abdomen (la zona situada entre el llombrígol i el pubis).  

 

125 - Reconstrucció diferida de la mama dreta 
mitjançant teixits de l’esquena. 
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  Reconstrucció amb teixits de l’esquena. Amb aquesta tècnica es 

reconstrueix la mama utilitzant pell i grassa de l’esquena, que és 

transportada cap a la mama mobilitzant el múscul dorsal ample. La zona 

de l’esquena es tenca deixant una cicatriu horitzontal que pot ser 

dissimulada mitjançant el sostenidor o banyador.  

 

El volum que aporta la pell, el greix i el múscul dorsal de l’esquena no 

sol ser suficient per obtenir una mama del mateix tamany que l’altra, per 

tant, gairebé sempre és necessari afegir-hi una petita pròtesi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

126 - Reconstrucció mamaria diferida de la 
mama dreta amb teixits abdominals. 

127 - Reconstrucció immediata de la mama 
esquerra després d’una mastectomia 
radical modificada, mitjançant teixits de 
l’esquena. La cicatriu de la zona donant 
queda situada a la línia horitzontal del 

sostenidor.  

128 - Visualització dels teixits 
que s’agafen per la reconstrucció 
mamària amb teixits de 

l’abdomen i l’esquena.  
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 Reconstrucció amb teixits del glutis. Quan no és possible utilitzar els 

teixits de l’abdomen o de l’esquena, es pot reconstruir la mama amb pell 

i greix procedents de les natges. Aquests teixits s’han de transferir 

utilitzant microcirurgia. La cicatriu resultant es situa a la part inferior o 

superior de les natges i sol ser més difícil de dissimular que les cicatrius 

de l’abdomen o l’esquena. 

 

La microcirurgia permet al cirurgià plàstic suturar artèries i venes al voltant d’un 

mil·límetre de diàmetre, mitjançant la utilització d’un microscopi o unes ulleres 

d’augments. 

 

Aquesta tècnica permet transferir teixits des d’una zona del cos llunyana fins a la 

mama que ha de ser reconstruïda i reduir el dany d’altres estructures com els músculs. 

Per a les reconstruccions mamàries autòlogues és necessària la utilització de la 

microcirurgia. 

 

- Tècniques de reconstrucció mamària mitjançant implants. 

 

 Les tècniques de reconstrucció mamària mitjançant implants són aquelles en les 

quals s’utilitzen diferents tipus d’implants (expansors, pròtesis o pròtesis – extensores) 

per reconstruir la mama. Són tècniques menys complexes i més ràpides de realitzar 

que les autòlogues i per això el seu ús és més comú. En general ofereixen resultats 

estètics més pobres i casi sempre exigeixen realitzar una cirurgia en l’altra mama per 

obtenir una millor simetria entre les dues. 

 

El problema més comú dels implants és la contractura capsular, que consisteix en la 

formació per part de l’organisme d’una càpsula cicatrical interna al voltant de la 

implantació mamària que pot fer que la mama reconstruïda tingui una consistència 

més dura del normal. Això és a causa de la resposta que realitza l’organisme davant 

d’un cos que no reconeix com a propi.  

 

Les implantacions no caldrà que siguin substituïdes a no ser que es trenquin o es s’hi 

produeixi una infecció. Cal tenir en compte que els implants no es podran realitzar 

quan s’hagi d’aplicar un tractament de radioteràpia a la pacient. 

 

Existeixen dos tipus d’implants mamaris, i la utilització d’uns o dels altres depèn de les 

característiques de cada dona: 
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 Reconstrucció mitjançant expansors. Consisteix en la introducció 

d’un implant buit en el lloc on hi ha la mastectomia. Aquest implant 

s’omple de líquid periòdicament en la consulta, mitjançant una injecció 

de sèrum salí a través de la pell, fins que aquesta s’hagi expandit i sigui 

possible col·locar una pròtesis mamària definitiva.  

 

Aquesta intervenció s’ha de realitzar amb dues operacions, una per 

posar l’expansor i l’altre per posar la pròtesi definitiva. Existeixen alguns 

expansors que estan dissenyats per ser mantinguts com a implants 

definitius i per tant, només cal realitzar una única intervenció quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconstrucció mitjançant pròtesis. Quan existeix pell suficient a la 

mama que s’ha de reconstruir, es pot utilitzar directament una pròtesis, 

sense la necessitat de col·locar abans un expansor. Aquesta es col·loca 

per sota del múscul pectoral, per evitar que la pròtesis quedi a prop de 

la pell i es pugui moure. 

 

Les pròtesis mamàries utilitzades en l’actualitat estan formades per una 

coberta de silicona i poden estar farcides de gel de silicona o de 

sèrum fisiològic. 

 

La silicona mèdica utilitzada en les pròtesis no ha demostrat cap relació 

directa amb l’aparició de càncer de mama o altres tumors ni altres 

malalties.  

 

El sèrum fisiològic proporciona un consistència de la mama inferior a les 

de gel de silicona, però en cas de ruptura aquesta substància es 

129 - Visualització d’una expansor mamari. 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 149 - 

reabsorbida pel cos i el gel de silicona tot i que no es dispersa ja que no 

és líquid, s’ha d’extreure del cos. 

 

La forma de les pròtesis pot ser rodona o anatòmica i la seva coberta 

rugosa o llisa. L’elecció d’un tipus de forma o de coberta, i també d’un 

tipus de pròtesis o un altre dependrà del cirurgià i de la constitució física 

de la pacient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tècniques per reconstruir l’arèola i el mugró 

 

L’arèola i el mugró es reconstrueixen mitjançant una cirurgia posterior a la de la 

reconstrucció mamària. 

 

L’arèola es pot reconstruir mitjançant un tatuatge o utilitzant una implantació de pell 

procedent de l’engonal (aquesta pell es torna més fosca que les d’altres zones 

corporals i la cicatriu resultant és més fàcil de dissimular). Per reconstruir el mugró 

s’utilitza la pell de la mama reconstruïda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 - En la primera imatge es pot apreciar una pròtesis de sèrum fisiològic. La pròtesis de la 
dreta la coberta es rugosa i a la de l’esquerra és llisa. En la segona imatge es pot visualitzar 

la col·locació de la pròtesis mamària darrera del pectoral. 

131 - Reconstrucció de l’arèola i el mugró de la 
mama esquerra. 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 150 - 

2.4.6. El seguiment89 

 

Un cop acabat el tractament del càncer de mama, els pacients inicien el seguiment, 

que consisteix en realitzar una sèrie de revisions periòdiques en què s’exploren les 

mames, la paret toràcica i els ganglis limfàtics, així com també els pulmons, el fetge i 

l’abdomen. A més a més es fan una sèrie d’anàlisis de sang per portar un seguiment 

dels valors normals de marcadors tumorals. A vegades, es sol·licita una gammagrafia 

òssia90, especialment en els casos amb risc elevat o quan hi ha sospita clínica de 

disseminació.  

 

La finalitat principal del seguiment és la detecció precoç de les recidives o metàstasis. 

Les visites de seguiment es realitzen de forma general cada 3 o 6 mesos durant els 3 

primers anys després d’haver finalitzat el tractament del càncer de mama. A partir del 

cinquè any, seguiment anual o alta depenent de la pacient. 

 

Els marcadors tumorals són substàncies que s’originen en les cèl·lules 

cancerígenes. Estan presents en certs tipus de càncer i es poden detectar en la sang i 

en l’orina. Els marcadors tumorals específics del càncer de mama són: CA 15-3 i CA 

27.29. 

 

Els marcadors tumorals es detecten en part quan els tumors presenten un tamany 

considerable, i ho fan en tal quantitat que un augment dels valors donarà lloc a 

realitzar més proves complementàries per buscar la recidiva del càncer. 

 

En ocasions, un augment moderat d’un marcador tumoral es pot interpretar com una 

advertència d’una segona malaltia o d’una metàstasi. En aquest cas, s’han de prendre 

altres mesures diagnòstiques a manera de prevenció. No obstant això, existeix la 

possibilitat de que un marcador tumoral es pugui incrementar sense que el càncer 

retorni. Per tant, cal tenir en compte que la presència o l’absència dels marcadors 

tumorals no són determinants en la presència del càncer.  

 

 

 

 

                                                 
89

 Veure entrevistes que comencen a la pàgina 196 per saber més (apartat 3.3.2. Tractament, seguiment i recuperació 

del càncer de mama al CHV).  
90

 Veure pàgina 83. 
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2.8.  Efectes psicològics que provoca el càncer 

de mama 

 

El fet que en una persona se li diagnostiqui càncer de mama, suposa un gran impacte 

emocional. Aquest impacte es deu a un doble motiu; per una banda el càncer continua 

sent una patologia molt temuda per la població. Degut principalment a la incertesa de 

la seva causa i de les possibilitats de curació. Així mateix, cada persona, segons les 

seves creences, actituds i comportaments afrontarà la malaltia d’una manera diferent.  

 

Per altra banda, les repercussions que porta la malaltia són un altre motiu d’impacte 

emocional ja que afecten a la vida personal, familiar, social, laboral i sexual.  

 

2.8.1. Significats associats al càncer de mama 

 

La paraula “càncer” impacte d’una forma molt negativa a qui la rep com a diagnòstic i 

es viu com quelcom que arrasa. Simbòlicament, emergeix com un enemic fort i 

destructiu que posa a prova la fortalesa del pacient. 

 

Càncer també significa lluita. En aquest procés contra la malaltia, la persona lliura una 

important lluita amb ella mateixa per superar la por, per fer-se forta, per ser digne 

contrincant i així guanyar la batalla. 

 

El càncer de mama, en concret, afecta una de les parts 

més femenines i pròpies de la dona i més carregada de 

connotacions afectives; el pit, com a símbol de la mare 

que alimenta i com element femení de seducció. Per 

això, la dona ho viu com un atac a la seva feminitat, a la 

seva sensibilitat i a la seva autoestima. 

 

Rebre com a diagnòstic un càncer de mama 

constitueix un autèntic xoc ja que no només s’associa 

amb una malaltia greu sinó com una mutilació.  

 

132 - “Tens moments millors i 
d’altres de pitjors en els que 
t’enfonses… però sempre et 
tens de dir que has de tirar 

endavant”. 
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Passar per una experiència d’aquest tipus significa un llarg camí ple d’obstacles per 

superar: 

 El temor a morir. 

 La pèrdua del pit. 

 La pèrdua del cabell. 

 L’important malestar de la quimioteràpia. 

 La por a la recaiguda. 

 El dolor emocional propi i dels éssers estimats. 

 La reacció del seu entorn. 

 La pròpia autoestima. 

 La renúncia a la vida normal: les rutines, la feina, el gimnàs, els plans, etc. 

 

Al llarg d’aquest procés, la persona sol amagar el seu dolor, la por a no desencadenar 

un sofriment col·lectiu familiar. És per això que se sent sola. El càncer destapa 

carències i fortaleses, i socialment provoca una elevada exigència. 

 

2.8.2. Sentiments associats 

 

En la vivència d’un càncer de mama la persona experimenta una varietat de 

sentiments intensos, contradictoris i la majoria d’ells amb una gran càrrega negativa 

que constitueixen una gran immersió emocional en el seu món i en les relacions amb 

l’entorn. 

 

2.8.2.1. Una multitud de pors  

 

Un dels principals sentiments emergents és la por. Sentiment que sorgeix a la persona 

i que genera una cadena de negativitats. 

 

 

 

 

 

 

 

La por acompanya al llarg de tot el procés i va adoptant diverses formes: 

 

 La por a morir: és el primer pensament de la dona quan rep el diagnòstic i que 

queda latent al llarg de tota la vida. 

 

 
 
Pessimisme 
i actitud derrotista 

Ansietat 
Insomni 
Tensió 
Irritabilitat 
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- Aquesta por a morir porta a aferrar-se amb força a la vida: és el que allibera 

l’esperit lluitador i defineix una meta clara, LLUITAR PER VIURE. 

- En aquests moments, les paraules tranquil·litzadores del metge poden ser 

altament reconfortants. 

 

 La por a la mutilació: el temor a perdre la mama. Aquesta pèrdua adquireix un 

sentit particular segons l’edat i el moment vital en el que es troba la dona. Per a 

una dona jove la pèrdua resulta més traumàtica al sentir que li treu atractiu 

davant la parella o davant la possibilitat de trobar-la. La dona més gran, se sent 

afectada però aconsegueix acceptar-ho amb major facilitat.  

 

 La por a la recaiguda: aquesta por acompanya a la persona de forma 

constant. És una por que es renova entre una revisió i l’altra, i la persona se 

sent tranquil·la al rebre els resultats favorables després de la revisió i s’espanta 

progressivament mentre s’aproxima la següent. 

 

 La por a la quimioteràpia: es percep com un tractament molt dur com a 

conseqüència dels seus afectes secundaris. En concret, la pèrdua dels cabells 

sorgeix com un dels principals temors amb un simbolisme implícit de mort i 

malaltia. 

 

 La por a “no saber tota la veritat”: en alguns pacients sorgeix el temor de 

rebre veritats a mitges per evitar el sofriment. Sorgeix desconfiança i dubte. 

 

 La por a “saber massa”: alguns pacients se senten superats per la por i 

manifesten el desig de dosificar la informació que reben. 

 

2.8.2.2. Passar d’estar enfadat a la ràbia 

 

Enfadar-se sorgeix en un primer moment en la majoria de pacients: 

 

 Contra un mateix per no haver anat abans al metge quan es va notar “un bulte”: 

culpabilitat. 

 Per no haver anat a les revisions, a fer-se mamografies, etc: culpabilitat. 

 Per fer-se les revisions puntualment i, tot i així, rebre aquest diagnòstic: 

sensació d’injustícia. 

 Contra el personal mèdic per no haver-lo detectat abans. 

 Contra  un ésser superior associat a un rol protector. 
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En alguns pacients aquest sentiment evoluciona a mesura que la malaltia avança i es 

va acceptant. 

 

La ràbia que senten alguns pacients sorgeix com un sentiment de major càrrega 

negativa projectant-la cap a l’exterior mitjançant conductes agressives cap als altres i 

sentiments de rancor i venjança. 

 

El pitjor de les persones que senten ràbia davant del seu càncer de mama és que 

aquest sentiment les bloqueja; impedint fer una labor d’introspecció que els permeti 

anar assumint progressivament la malaltia i demanar ajuda externa. 

 

La irritabilitat que generen les actituds positives de les altres persones (alegria, salut, 

felicitat, etc.) provoca cansament i frustració en l’entorn del pacient. 

 

La sensació d’impotència davant una malaltia que pot ser més forta que un mateix 

també contribueix a generar sensació de ràbia, especialment en aquelles dones de 

caràcter més autosuficient acostumades a governar la seva vida amb llibertat. 

 

2.8.2.3. La sensibilitat a flor de pell 

 

La dona se sent especialment vulnerable i sensible. Sovint se sent nerviosa i irritable 

creant un clima de tensió al seu voltant. 

 

Moltes persones entren en un estat emocional cíclic que va des del moment en què se 

senten capaces de veure de manera positiva la situació, a altres en què es troben 

enfonsades. 

 

Especialment al principi del procés, la inestabilitat emocional que senten és part de la 

incertesa davant del futur; la supervivència o mort, la gravetat del càncer, el sofriment, 

la mutilació, la quimioteràpia, les recaigudes, etc. 

 

En aquests moments la persona revisa i canvia l’estructura dels seus valors (què és 

realment important a la vida, quin lloc ocupa cada cosa, com repartir el seu temps,etc.) 

i s’entra en contacte amb tots els fronts oberts que es tenen: 

 

 En la família i especialment si es tenen fills, se sent que el rol que s’exerceix és 

important i necessari; i actua com a motor per lluitar. 

 A la feina, es viu amb menor transcendència sense treure-hi importància. 
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2.8.2.4. Caure en la depressió 

 

La persona se sent trista en haver d’afrontar una sèrie de pèrdues encadenades: 

 

 Perdre la salut, la plenitud que permet ser amo de la seva vida. 

 La pèrdua física externa i evident. (Molt important per a les dones) 

 Perdre la pròpia imatge corporal per un altra imatge disminuïda. (Molt important 

per a les dones) 

 Perdre la força vital. 

 No poder compartir els bons moments amb els altres; això separa a la persona 

del món dels sans, i la fa sentir diferent i malalta. 

 La pèrdua de la confiança en un mateix que sovint es projecta en els altres. 

 

Així doncs, aquesta sèrie de vivències negatives i el fet d’acceptar que es té càncer de 

mama, amb totes les pors que desencadena, fàcilment provoquen un estat de tristesa 

o depressió que desafortunadament genera un circuit de retroalimentació negativa: 

 

 

 

 

 

 

Tot i així, a vegades aquesta vivència negativa no és tan radical. Existeix tristesa, però 

a la vegada existeixen les ganes de viure i la persona lluita contra la seva pròpia 

ambivalència per ser més positiu.  

 

2.8.2.5. Les ganes de viure 

 

La persona descobreix al veure la mort, el valor de la vida i s’aferra a ella. Cada 

persona utilitza els recursos que té: 

 

 La pròpia autoestima és fonamental per afrontar un procés molt desgastador. 

 La major o la menor presència d’assoliments que el pacient va aconseguint 

durant el procés.  

 El grau d’implicació i resposta dels éssers estimats i com aquest es percep per 

part del pacient. Les demostracions de comprensió, ajuda i amor incondicional 

també contribueixen a reforçar l’autoestima.  

 
Tristesa 
Depressió  
Pessimisme 

Poques 
ganes de 
viure 

Rendir-se 
davant la 
malaltia 
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2.8.3. El pacient i el seu entorn 

 

La persona que passa per un càncer de mama experimenta l’impacte de la malaltia en 

les relacions amb els altres. Aquests canvis poden ser positius o negatius en funció de 

la base preexistent de la pròpia relació. 

 

Així doncs, en les relacions on existeix una base sòlida, el càncer de mama sol 

reforçar els vincles. En el cas que la relació prèvia sigui inconsistent, el càncer suposa 

una “prova de foc” que sovint trenca una relació dèbil. En aquests casos, se suma un 

factor més d’estrès als propis de la malaltia que repercuteix en una menor autoestima. 

 

Una de les primeres reaccions que ve a la ment al rebre el diagnòstic és la 

preocupació al pensar en la reacció de la família. Al pensar en els éssers estimats, la 

persona s’autoconsciencia de la importància de sobreposar-se a la situació: 

 

 Perquè no vol que pateixin si la veuen enfonsar-se. 

 Per ajudar-los a ells a sobreposar-se. 

 Perquè la persona necessita que no s’enfonsin i que estiguin forts al seu 

costat. 

 Perquè la persona se sent un pilar important en la seva casa que no pot 

tremolar.  

 

Així doncs, l’entorn actua a manera de contenció. Sovint, tant el pacient com els seus 

familiars intenten mostrar un estat d’ànim optimista per no preocupar a l’altre, per 

després a soles alliberar els seus veritables sentiments. 

 

En aquells casos en els que la persona detecta un entorn fort, sol permetre’s 

exterioritzar més les seves pors.  

 

Alguns familiars reaccionen negant la situació davant la incapacitat d’afrontar-la. Quan 

el càncer de mama es converteix en un tema tabú i trenca la comunicació, sol generar 

encara més angoixa ja que està present de forma latent. El fet de no parlar-ho, sovint, 

radica en la violència dels propis pensaments. Al contrari, el compartir i verbalitzar els 

sentiments al voltant del càncer resulta alliberador i reconfortant. 

 

Les mostres d’amor per part dels éssers estimats emergeixen com el millor suport i la 

millor motivació per enfrontar-se a la malaltia.  
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La persona tendeix a paralitzar la vida social i quedar-se a casa o reunir-se amb la 

família. I pel que fa l’esport, habitualment es deixa de practicar-lo durant la malaltia i si 

es practicava un esport molt agressiu, es planteja la possibilitat de buscar-ne un altre 

de menys agressiu. 

 

En les activitats d’oci, canvien alguns hàbits, ja que per exemple anar a la platja 

suposa un problema perquè s’ha de mostrar el cos. I per tant es tendeix més a anar de 

viatge per tal de conèixer i viure noves experiències. 

 

2.8.3.1. Maneres correctes que tenen per enfrontar el càncer de 

mama els éssers estimats 

 

Les diferents formes d’afrontar-ho i les accions que es duen a terme per part de les 

persones estimades són les següents: 

 

 Acompanyar a la persona al metge i sentir-se en llibertat de fer les pròpies 

preguntes. 

 Estar preparat pels canvis de comportament i humor del pacient. És probable 

que estigui deprimit a causa dels medicaments i a l’estrès que envolta al càncer 

de mama. 

 Animar a la persona a mostrar-se activa i independent, amb cautela. L’ajudarà 

a recuperar la sensació de control i confiança.  

 Ocupar-se de les seves pròpies necessitats. 

 No assumir la càrrega d’ocupar-se de la persona estimada tot sol. S’ha de 

demanar ajuda a altres membres de la família i amics. 

 S’ha de tenir una actitud positiva. 

 Acceptar que no es pot controlar tot. 

 Relaxar-se. 

 Descansar i dormir. 

 Fer exercici, per tal que el cos s’acostumi a combatre millor l’estrès. 

 

2.8.4. Vivències de les diferents fases prèvies al tractament  

 
Amor de 
 les altres 
 persones 

Es reforça 
l’autoestima 
de la dona 

Ganes de viure 
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2.8.4.1. La detecció del bulte 

 

El primer impacte sorgeix quan es detecta un bulte, la qual cosa constitueix sorpresa i 

provoca un primer xoc. S’obre una etapa de nerviosisme i inquietud, es pensa en la 

possibilitat de tenir càncer de mama, però també en l’esperança que no sigui així. 

 

2.8.4.2. Les proves prèvies al diagnòstic 

 

El pas per a la realització de les diferents proves per obtenir un diagnòstic definitiu es 

viu amb una gran angoixa. El temps d’espera dels resultats permet que es projectin 

desenllaços i que els fantasmes associats a la mort cobreixin protagonisme i 

s’apoderin de l’inconscient.   

 

Es passa per una dualitat de sentiments: 

 

 Sentiments de negació; “això no em pot passar a mi”. Es busquen arguments 

per negar la possibilitat de tenir la malaltia. 

 Sentiments negatius que inviten a la preparació per un desenllaç no desitjat: la 

possible mort anticipada. 

 

2.8.4.3. La biòpsia i el diagnòstic 

 

La biòpsia91 es viu com una prova angoixant pel seu significat de confirmar la possible 

malignitat del tumor. 

 

El diagnòstic que confirma el càncer de mama constitueix el cop més dur, provoca un 

estat de xoc i de bloqueig psíquic que costa de reaccionar. Sorgeix la sensació que tot 

es deté i suposa un gran impacte emocional i se sent que tot el voltant s’aterra.  I 

cobren valor tots els temors i pensaments negatius que s’havien incorporat 

anteriorment a la ment: la idea de la mort i de separació dels éssers estimats. A més, 

sorgeixen diferents reaccions: 

 

 De paràlisi emocional: no plorar per no 

sentir. 

                                                 
91

 Veure pàgina 89. 
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 De desbordament emocional: plorar, pèrdua del control. 

 

 

 

 

 

En un segon moment, i més en la intimitat, la persona se submergeix en un mar de 

sentiments que sumats produeixen gran confusió: 

 

 Impotència i incredibilitat: Per què a mi? 

 Ràbia i enfadar-se amb un mateix i amb els metges. 

 Pena d’un mateix. 

 Por a la mort, al que és desconegut. 

 

2.8.5. La dificultat de fer circular la informació 

 

Haver d’anar comunicant la noticia als diferents entorns es veu com una obligació i, a 

la vegada, com una necessitat per poder fer front a una nova realitat. Obligació perquè 

és una malaltia que té tractament llarg amb canvis físics.  

 

Verbalitzar la malaltia constitueix un pas pel qual s’ha de passar, que provoca dolor en 

un mateix per patir-la i pel sofriment que suposa amb els altres. 

 

Comunicar la noticia provoca malestar en el pacient, ja que implica reviure cada 

vegada el moment del diagnòstic i ser conscient de la dura realitat.  

 

En alguns casos i en una primera etapa, el pacient tendeix a ocultar la informació. En 

l’entorn familiar, per no provocar sofriment a les persones grans o als fills, i 

especialment a als nens petits per la dificultat d’entendre la malaltia. En l’àmbit laboral, 

per por a la incomprensió i a possibles repercussions. I en l’entorn social, per evitar la 

pressió i el temor a ser estigmatitzat. Al comunicar la noticia el pacient sol adoptar un 

rol tranquil·litzador i de contenció cap als altres. Això fa que el pacient es tranquil·litzi i 

busqui arguments positius.  

2.8.6. El pas pels diferents tractaments 

2.8.6.1. La preparació i l’instint de supervivència 

 

133 - “Saber els passos que es 
segueixen va bé per ordenar-ho tot i 

poder seguir amb la vida normal”. 
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Després de rebre el diagnòstic i en les fases preliminars l’inici del tractament, la 

persona se sent dèbil i fràgil. 

 

Abans d’iniciar el tractament i després d’interioritzar el diagnòstic es plantegen 

diferents feines: 

 

 Repàs de la vida viscuda, il·lusions, projectes complerts, d’altres per complir. 

 Prepara la mort, per si de cas. 

 Preparar-se per lluitar contra la malaltia: s’activa l’instint de supervivència. 

 

El perfil del pacient que es prepara mentalment i físicament per enfrontar-se a la 

malaltia i als tractaments, correspon a un pacient lluitador, ple de valentia i fortalesa 

física i psíquica.  

 

En altres pacients aquest instint no s’activa i correspon a un perfil de pacient derrotat. 

En aquests casos la persona es paralitza, es queda sense recursos emocionals per 

començar a actuar. 

 

2.8.6.2. Els significats de la intervenció quirúrgica 

 

Extirpar el tumor es descodifica per part del pacient en dues opcions extremes: 

Treure el bulte = viure / no treure el bulte = morir 

 

Per això la intervenció adopta un paper fonamental ja que simbolitza eliminar del cos 

allò que és negatiu, perillós, allò que es reprodueix. Així doncs la intervenció es desitja 

amb ànsia. Tot i així, abans de la intervenció sorgeixen sentiments vinculats amb la 

mort i també por davant la possibilitat de tenir metàstasi.  

 

Després de la intervenció emergeixen sentiments confrontats. Per una part, sentiments 

d’alliberació, al saber que s’ha extirpat el tumor. I per altra banda es desprenen pors 

per afrontar una altre realitat física (veure el seu cos mutilat, a mirar-se al mirall i no 

reconèixer-s’hi), aquest últim té molt pes sobretot en les dones. Això provoca que la 

dona no es mostri com abans a la seva parella, oculti el seu cos i tingui un menor 

desig sexual. 

La necessitat de donar-li al pit una aparença amb la utilització d’una pròtesi genera 

inseguretat a causa de la possibilitat que es noti o que es mogui. I condiciona la seva 
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forma de vestir i les seves activitats, provocant canvis involuntaris en el seu estil de 

vida.  

 

Per altra banda, la possibilitat de realitzar una reconstrucció a curt termini restableix 

les pors a passar pel quiròfan, tot i que en molts casos suposa una via per poder 

superar el dol de la pèrdua de la mama. La dona viu el període de cirurgia de mama i 

la reconstrucció com un parèntesi pel qual ha de passar per superar la malaltia i 

recuperar la normalitat.  

 

2.8.6.3. La quimioteràpia 

 

La quimioteràpia constitueix el tractament més vinculat al món del càncer i per això 

es viu amb molta angoixa.  

 

La paraula quimioteràpia espanta perquè resulta difícil adoptar-la i per totes les 

connotacions negatives que es tenen; malestar físic, debilitat, cansament, anèmia, 

vòmits i nàusees, augment de pes, pèrdua del cabell, etc. Es viu com un tractament 

molt agressiu amb “vida pròpia”, però sense capacitat per distingir entre el què és bo i 

el què és dolent, ja que intenta eliminar totes les cèl·lules cancerígenes, però per això 

també s’eliminen les que no ho són. 

 

Tot i això, la quimioteràpia també té racionalment una lectura positiva; la seva 

capacitat de curació. 

 

 

 

 

 

La quimioteràpia resulta un tractament llarg i difícil amb fortes conseqüències físiques i 

psicològiques. 

 

Hi ha una barreja de sentiments que provoquen en alguns pacients atacs de ràbia i 

d’ira cap a ells mateixos i cap al seu entorn. 

 

 

 

 

 
 
Quimioteràpia = tractament agressiu  

Però també amb 
resultats 
positius 

Cura 
 

 
 
Des del coneixement d’aquestes  
conseqüències físiques i canvis  
emocionals apareixen diferents pors 

 
 
Por a patir 
Por als pensaments negatius 
Por als canvis físics 
Por a no sentir-se capaç  
Por a la caiguda dels cabells 
Por a no valer-se per un mateix 
Por a la solitud 
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La pèrdua del cabell resulta la conseqüència més impactant del tractament amb 

quimioteràpia. L’evidència de la caiguda provoca una sensació de desintegració d’un 

mateix, i això fa que l’impacte emocional sigui molt fort perquè afecta directament a 

l’autoestima i contribueix a fragmentar la imatge que és té d’un mateix, sobretot en les 

dones. 

 

Per les dones la perruca adquireix una gran importància en l’etapa del tractament de 

quimioteràpia, es considera necessària per tal d’evitar la pressió social i no sentir-se 

estigmatitzada per tenir càncer. La decisió de portar perruca, turbant o barret es viu 

com una decisió forçada que implica un canvi no voluntari de la imatge. Aflora un 

sentiment agredolç, ja que per una banda es pot mantenir una aparença normal, però 

hi ha un seguit de pors a sentir-se observada i que puguin intuir que té càncer. 

 

2.8.6.4. Altres tractaments 

  

La radioteràpia genera un impacte estètic i visual que afecta al dia a dia i condiciona 

l’estil de vida i els hàbits de vestir ja que té una gran acció agressiva a la pell. 

 

L’hormonoteràpia es percep com un obstacle més fàcil de superar, ja que el seu 

subministrament oral i el fet de no haver d’anar al centre hospitalari, l’absència de 

canvis externs i els pocs efectes secundaris faciliten que el sentiment d’estar malalt 

sigui menys present.  

 

2.8.6.5. La reconstrucció mamària femenina i el seguiment  

 

La reconstrucció mamària femenina presenta diferents vivències. Algunes de 

negatives associades amb la intervenció i les positives que impliquen lluitar per la 

possibilitat de recuperar el pit i simbòlicament tornar a ser “un mateix”. Es construeix el 

desig de recobrar la imatge interioritzada de la dona. I amb això recuperar els 

sentiments associats a la feminitat, l’estètica i l’erotisme. 
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El règim de visites i revisions que s’estableixen pel seguiment i control de la malaltia 

suposen un recordatori constant de la presència del càncer. Quan s’aproximen les 

dates de les revisions es desperten totes les pors i es recorda tot el que s’ha viscut.  

 

2.8.7. Viure el càncer; recursos per afrontar-lo 

 

 Veure la malaltia com un parèntesi, ajuda a relativitzar. 

 Centrar-se en el present evitant preocupar-se pel que vindrà. 

 Aprofitar i valorar el moment. 

 Deixar fluir emocions; parlar, plorar, compartir sentiments. 

 Entrenar-se amb una actitud d’esperança; conscienciar-se de la importància 

d’una bona predisposició per superar el càncer. 

 Afrontar la realitat, acceptar-la i buscar les solucions. 

 Demanar ajuda i deixar-se ajudar. Tenir suport moral. 

 No aïllar-se. 

 Comunicar-se, expressar-se amb familiars, amics o psicòlegs. 

 Trencar tabús; el càncer es cura. 

 Seguir fent vida normal en la mesura el possible; sentir que tens vida pròpia 

més enllà de la malaltia. 

 Aprendre a cuidar-se (alimentació, descansar, passejar, fer ioga, etc.). 

 Fer plans, fomentar les il·lusions i donar-se capritxos. Tot això són missatges 

de plaer que actuen compensant l’experiència negativa.  

 Unir-se a alguna associació de Dones amb Càncer de Mama, així la dona té 

suport emocional i comparteix l’experiència amb altres dones que han passat 

pel mateix. 
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2.9.  Factors de risc i prevenció del càncer de 

mama 

2.9.1.  Factors de risc  
 

No se sap exactament què causa les mutacions92 que desenvolupen el càncer de 

mama, però si se sap que existeixen factors de risc associats amb la malaltia. Un 

factor de risc és aquella situació que augmenta les probabilitats de desenvolupar la 

malaltia.  

 

Cal tenir en compte que els diferents tipus de càncers tenen diferents factors de risc. 

Alguns factors de risc com fumar, consumir alcohol i l’alimentació estan associats amb 

aquelles coses que una persona decideix fer. Altres, com l’edat de la persona, l’ètnia o 

els seus antecedents familiars, no es poden canviar. Tot i així, els factors de risc no ho 

indiquen tot, ja que al tenir un factor de risc o tenir-ne varis, no significa que aquella 

persona desenvoluparà la malaltia.  

 

Algunes persones que tenen un o més factors de risc mai desenvolupen el càncer de 

mama, i en canvi la majoria de les persones que el desenvolupen no tenen cap factor 

de risc.  

 

Aquelles persones que tinguin major probabilitat de patir càncer de mama poden 

adoptar mesures preventives que redueixen aquesta probabilitat, com ara realitzar 

revisions periòdiques o canvis en el seu estil de vida.  

 

Tot i que molts factors de risc poden augmentar les probabilitats d’arribar a 

desenvolupar càncer de mama, encara no se sap exactament com alguns d’aquests 

factors de risc causen que les cèl·lules experimentin una mutació i es tornin 

cancerígenes. 

 

1.2.5.1. Factors de risc que no es poden canviar 

 

 Sexe. El càncer de mama es dóna principalment entre dones per les 

característiques de les seves mames, tot i que també pot afectar als homes 

però en menor probabilitat.  

                                                 
92

 Veure pàgina 21 (peu de pàgina 18).  
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 Edat. Les probabilitats de desenvolupar càncer de mama s’incrementen a 

mesura que l’edat augmenta. Sobretot entre 40 i 60 anys.  

 

 Factors de risc genètics. Es creu que entre el 5 i el 10% dels càncers de 

mama estan relacionats amb mutacions hereditàries de dos gens93 concrets. 

Aquests són BRCA – 1 i el BRCA – 2. Tot i que altres canvis genètics també 

poden augmentar el risc de desenvolupar càncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antecedents familiars. El risc de patir càncer de mama és més alt entre les 

dones les quals els seus familiars consanguinis pròxims hagin tingut o tinguin la 

malaltia. Per tant el risc podria augmentar si: 

 

- Hi ha dos o més familiars amb càncer de mama o ovari.  

- Algun familiar va patir càncer abans dels 50 anys d’edat, ja sigui en la 

part materna com paterna, tot i que el risc és major si la mare o la 

germana tenen un historial de càncer de mama. 

- Es té un o més familiars amb un o dos càncers (mama i ovari, o dos 

tipus diferents de càncer de mama). 

- Hi ha antecedents personals de càncer de mama: el risc que aparegui 

un nou càncer en una altra part de la mama o en l’altra mama augmenta 

tres o quatre vegades en una persona que ja tingui càncer de mama.  

 

 Ètnia. Les persones d’ètnia blanca són més propenses a desenvolupar càncer 

de mama que les d’ètnia negra. Tot i així, les persones d’ètnia negra tenen més 

probabilitats de morir d’aquest tipus de càncer, ja que les persones de raça 

negra solen desenvolupar tumors de mama que creixen més ràpidament. 

                                                 
93

 Un gen és un segment d’una de les molècules d’ADN que es troba en els cromosomes, dins de cada cèl·lula de 

l’organisme i porta informació per alguna característica.  

134 - Gens amb 
susceptibilitat al càncer de 
mama. 
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 Teixit de la mama dens. El fet de tenir un teixit de la mama dens significa que 

en la mama hi ha més teixit glandular i menys teixit adipós. Les persones amb 

un teixit de la mama més dens tenen un risc més alt de desenvolupar càncer 

de mama. A més, el teixit dens de la mama, pot també dificultar als metges la 

detecció dels tumors a les mamografies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menstruacions. Les dones que van començar a menstruar en una edat 

anterior als 12 anys, o que experimenten la menopausa després dels 55 anys 

d’edat, tenen un risc lleugerament més alt de patir càncer de mama. Com a 

resultat d’haver tingut més menstruacions durant la seva vida, aquestes dones 

han estat exposades a més hormones d’estrogen i progesterona. En canvi, les 

dones que experimenten una menopausa precoç (natural o per l’extirpació dels 

ovaris) tenen menys risc de desenvolupar càncer de mama a causa d’un 

període més curt d’exposició als estrògens. 

 

 Antecedents de tractaments amb radiació. Les persones que van rebre 

tractament amb radiació a l’àrea del tòrax (mama), com a part d’un tractament 

contra algun altre càncer durant la infància o adolescència, tenen un risc 

significativament més alt de patir càncer de mama. 

 

 Tractament amb dietilestilbestrol (DES). En el passat, es va administrar a 

algunes dones embarassades el medicament dietilestilbestrol, ja que es 

pensava que aquest disminuïa les probabilitats de perdre el fetus (avortar). 

Estudis fets avui en dia, han demostrat que aquestes dones i els seus fills (dins 

de l’úter) que van estar exposats a aquest medicament, presenten un augment 

en el risc de patir càncer de mama.  

 

135 - Mamografies de dues mames. La 

mama de l’esquerra conté molt menys 
teixit glandular que la de la dreta, molt 
més densa, i per tant molt més difícil 
d’interpretar. 
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1.2.5.2. Factors de risc relacionats amb l’estil de vida 

 

 No tenir fills o tenir-los tard en la vida. Les dones que no han tingut fills, que 

n’han tingut pocs o aquelles que van tenir el seu primer fill després dels 30 

anys, tenen un risc lleugerament major de tenir càncer de mama, perquè estan 

exposades durant més temps als estrògens. En canvi, el fet d’haver tingut un 

embaràs a una edat jove, redueix el risc, ja que l’embaràs redueix el nombre 

total de cicles menstruals en la vida d’una dona, perquè durant aquest es deté 

la producció d’estrògens.  

 

 Ús d’anticonceptius orals. Els estudis fets, expliquen que les dones que 

estan utilitzant anticonceptius orals en l’actualitat tenen un risc lleugerament 

major de tenir càncer de mama que aquelles dones que mai els han utilitzat, ja 

que els anticonceptius contenen estrògens.  

 

 Teràpia hormonal postmenopàusica (PHT) i la combinada. S’utilitzen per 

reduir els símptomes de la menopausa a través d’hormones femenines 

(estrògens i progesterona). S’ha vist que l’ús perllongat d’aquestes teràpies 

augmenta el risc de desenvolupar càncer de mama i a més també de morir 

d’aquesta malaltia, ja que fan que el càncer es detecti en una edat més 

avançada a causa que aquestes teràpies redueixen l’efectivitat de les 

mamografies94. 

 

 Evitar la lactància: Alguns estudis indiquen que la lactància (amamantar) 

redueix lleugerament el risc de patir càncer de mama, especialment si el 

període de lactància és d’un any i mig o dos. La raó és perquè la lactància, 

igual que l’embaràs, disminueix el nombre total de períodes menstruals, perquè 

es deté l’ovulació i la menstruació, i es redueix la producció d’estrògens mentre 

la lactància continua. 

 

 Alcohol. El consum de begudes alcohòliques està clarament associat a un 

augment en el risc de desenvolupar càncer de mama, ja que l’alcohol està 

relacionat amb el balanç hormonal, perquè incrementa el nivell d’estrògens 

circulant pel cos de les dones. Les persones que beuen una beguda alcohòlica 

al dia, tenen un risc més alt que les que no en beuen. Es recomana però, no 

                                                 
94

 Veure pàgina 71. 
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beure més d’una beguda alcohòlica al dia ja que més d’una augmenta encara 

més el risc. 

 

 Sobrepès o obesitat. S’associa amb un risc més alt de patir càncer de mama, 

especialment per aquelles dones després de la menopausa o si l’augment de 

pes ha ocorregut durant l’edat adulta. Tot i així, la relació pes i factor de risc és 

complexa i no del tot fiable. 

 

 Falta d’exercici. Estudis han demostrat que l’exercici redueix el risc de 

desenvolupar càncer de mama. Però la pregunta que pot sorgir és quina 

quantitat d’exercici és necessària. Es recomana fer 45 o 60 minuts d’exercici, 

durant cinc dies a la setmana. 

 

Factors de risc incerts 

 

Són factors de risc que actualment estan en investigació ja que no s’han obtingut 

resultats conclusius exactes.  

 

 Implants mamaris. Els implants mamaris fets de silicona poden fer que es 

formi teixit cicatrical95 en les mames. Tot i així no s’ha vist una relació directa 

que faci augmentar el risc de contraure càncer de mama. 

 

 Contaminació. No hi ha una clara relació entre el càncer de mama i els 

contaminants ambientals coma ara l’exposició a pesticides i a substàncies 

químiques. 

 

 Fumar tabac. S’ha vist que no hi ha una clara relació entre fumar tabac i el 

càncer de mama. Tot i així, actualment s’està investigant si en els fumadors 

passius (aquelles persones que no fumen però que estan exposades al fum 

d’una altre persona) els augmenta el risc de patir càncer de mama. 

 

 La sal. Tot i que el major risc de la sal va a parar a l’estómac, hi ha estudis que 

demostren que influeix en el risc de contreure càncer de mama. 

 

 

                                                 
95

 El teixit cicatrical és el que es forma en l’epiteli després de fer un tall a la pell. 
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COMPARACIÓ DELS DIFERENTS FACTORS DE RISC 

Elevat (risc superior a 4 

vegades el normal)  

Moderat (risc de 2 a 4 

vegades el normal) 

Baix (risc d’1 a 2 vegades el 

normal) 

 Càncer previ en un 

pit. 

 Antecedents familiars 

de càncer de mama 

premenopàusics, 

sobre tot si va ser als 

dos pits. 

 Mamografia en la que 

s’observa una alta 

densitat mamària.  

 Major de 30 anys al 

néixer el primer fill. 

 Obesitat 

postmenopàusica. 

 Menarquia
96

 abans 

dels 12 anys. 

 Menopausa després 

dels 50 anys. 

 Historia de càncer 

postmenopàusic en 

parents pròxims. 

 Ús d’hormones 

femenines durant 

més de 10 – 15 anys, 

com a anticonceptiu o 

teràpia hormonal. 

 Consum d’alcohol 

moderat o elevat. 

 Dieta rica en grasses 

animals. 

 

 

2.9.2. Prevenció del càncer de mama 

 

No existeix una manera segura de prevenir el càncer de mama, ja que molts factors de 

risc, com els gens i els antecedents familiars no es poden controlar. Tot i així 

existeixen algunes mesures que totes les persones en especial les dones, degut el seu 

alt risc respecte els homes de contraure càncer de mama, poden adoptar i podrien 

reduir el risc, o en cas que el càncer aparegui, podrien afavorir les probabilitats de 

detectar la malaltia en les seves etapes més inicials, quan és més tractable i el risc de 

mort és gairebé nul.  

2.9.2.1. Mesures preventives per tal de reduir el risc de 

contraure càncer de mama 

 

                                                 
96

 La menarquia és el primer episodi menstrual d’una dona. 
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 Mantenir un pes corporal adequat. 

 Evitar l’obesitat, especialment després de la menopausa. 

 Fer exercici de manera regular i enèrgica, començar abans de l’adolescència i 

continuar en l’edat adulta. 

 Reduir el greix en la dieta fins un 25% o menys de les calories totals. 

 Escollir grasses monoinsaturades, com ara l’oli d’oliva, de llavors o de lli, ja que 

ajuden a evitar l’obstrucció dels conductes mamaris. En lloc de consumir olis 

saturats o poliinsaturats.  

  Menjar molta fruita i verdures fresques, al menys de 5 a 10 peces a la 

setmana, especialment les de fulles verdes, les que pertanyen a la família de la 

col, com la coliflor o el bròquil. També ingerir cítrics i pastanagues. 

 Limitar el consum d’alcohol. Però en especial aquells que tenen predisposició 

genètica de contraure càncer de mama i en les dones postmenopàusiques 

tractades amb teràpia hormonal substitutòria, ja que incrementa el nivell 

d’estrògens circulant per la sang i altera l’equilibri hormonal. 

 Si es planifica tenir fills, considerar la possibilitat de tenir-los abans dels 30 

anys. 

 Considerar la possibilitat de mantenir la lactància durant varis mesos en cas 

que es tinguin fills. 

 No fumar. 

 No ingerir grans quantitats de sal, ja que la sal duplica el risc de contraure 

càncer de mama. 

 

2.9.2.2. Consells per a la detecció precoç del càncer de mama 

 

 Realitzar exàmens clínics de les mames per part d’un professional mèdic. Es 

recomana que les dones entre 20 i 39 anys se’l realitzin cada tres anys. Mentre 

que a partir de 40 anys, es recomana que les dones se’l realitzin cada any. 

 Realitzar-se una vegada al mes una autoexploració de les mames (AEM) al 

cinquè dia després d’iniciada la regla, ja que és quan la mama està més 

distesa i facilita l’examen, a partir dels 20 anys. 

 Realitzar-se una mamografia de detecció cada 1 o 2 anys, depenent del factor 

de risc, a partir dels 40 anys. 

 Entrar a formar part d’algun programa de detecció precoç del càncer de mama. 

 No terroritzar-se en cas d’observar algun signe de càncer. S’ha de recordar que 

la majoria dels problemes mamaris no són cancerígens. Fins i tot encara que hi 
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hagi càncer, el tractament precoç permet una curació completa. Per dolent que 

sigui el problema, és molt pitjor no haver-lo identificat, ja que pot créixer. 97 

 

  

2.9.2.3. Prevenció en cas de risc molt alt de contraure càncer 

de mama 

 

 Realitzar-se una prova genètica. Existeixen algunes proves que poden 

indicar si una persona presenta canvis (mutacions) en certs gens associats 

amb el càncer de mama. Amb aquesta informació, les persones poden prendre 

unes mesures per tal de reduir aquest risc en cas que la prova doni afirmatiu. 

 

 Quimioprevenció del càncer de mama. La quimioprevenció és l’ús de 

medicaments per reduir el risc de contraure càncer de mama. Varis 

medicaments han estat sotmesos a estudis per reduir el risc de càncer de 

mama.  

 

Alguns dels aprovats actualment són: 

 

                                                 
97

 Aquest últim punt no forma part d’una mesura de prevenció, però és un consell psicològic per les dones que es notin 

alguna anomalia en la mama en fer-se una autoexploració. 

136 - Tres passes per a la detecció precoç del càncer de mama. La detecció precoç és un mètode per tal 

de detectar el càncer de mama en les seva fase inicial i així poder-lo tractar amb més facilitat. És molt 
important realitzar-se autoexploracions mamàries, exàmens clínics per part de personal mèdic i 
mamografies. 
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- Tamoxifen: és un medicament que s’ha utilitzat durant molts anys com a 

tractament contra alguns tumors cancerígens de mama. Hi ha alguns 

estudis que reporten que les dones que tenen un alt risc de càncer de 

mama, tenen menys probabilitats de contraure’l si prenen aquest 

medicament. Tot i que només s’administra a les dones a partir de 35 anys i 

que estiguin en un alt risc. 

 

- Raloxifen: és un medicament que ajuda a reduir el risc de contraure càncer 

de mama en dones que ja han passat per la menopausa i que estan en un 

alt risc de patir la malaltia.  

 

 Cirurgia preventiva per a les dones amb un risc molt alt de patir càncer de 

mama. Hi ha dos tipus de cirurgia preventiva que només s’apliquen en casos 

molt extrems: 

 

- Mastectomia preventiva doble (profilàctica bilateral): per a algunes dones 

amb un risc molt alt de patir càncer de mama aquest tipus de cirurgia podria 

ser una opció. En aquesta cirurgia s’extirpen les dues mames abans que se 

sàpiga si existeix algun càncer de mama. Tot i que en aquesta operació 

s’extirpa gairebé tot el teixit mamari, encara hi queda una petita quantitat de 

teixit. De manera que, tot i reduir significativament el risc de contraure 

càncer de mama, el càncer encara pot sorgir en el teixit que queda després 

de la cirurgia. No existeix una forma de saber amb antelació si aquest tipus 

de cirurgia beneficiarà a la pacient. 

 

- Extirpació preventiva dels ovaris (ooforectomia profilàctica): les dones amb 

certs canvis genètics (mutacions al gen BRCA), poden reduir el risc de patir 

càncer de mama un 50% o més, si se’ls hi extirpen els ovaris. Això es deu a 

que a l’extreure els ovaris s’eliminen les fonts principals d’estrogen en el 

cos. 
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3. Treball de camp 
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2.2. Objectius 

 

Els objectius que es volen assolir amb la realització del treball de camp són els 

següents: 

 

 Estudiar el funcionament de la Unitat de Patologia Mamària del Consorci 

Hospitalari de Vic (CHV). 

 Determinar el funcionament de les diferents àrees que integren la Unitat de 

Mama a través d’entrevistes al personal sanitari. 

 Donar a conèixer el comitè de mama. 

 Determinar la incidència del càncer de mama a Espanya, a Catalunya i al CHV.  

 Estudiar el funcionament del Programa de Detecció Precoç del Càncer de 

Mama (PDPCM) d’Osona.  

 Valorar els resultats obtinguts en la quarta ronda (2007 – 2008) del PDPCM 

d’Osona. 

 Justificar perquè és realitza un PDPCM en les dones. 

 Estudiar si la detecció precoç del càncer de mama fa millorar el pronòstic de la 

malaltia.  

 Descobrir si el PDPCM és un mètode que fa augmentar els percentatges de 

cura d’aquesta malaltia i disminuir-ne la mortalitat. 

 Donar a conèixer la funció que realitza una psico – oncòloga en el càncer de 

mama.  

 Conèixer una experiència personal d’una persona que hagi tingut càncer de 

mama. 
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2.3. Metodologia 

 

Per realitzar aquesta part del treball hem anat personalment al Consorci Hospitalari de 

Vic (CHV). El primer contacte va ser amb el Xavier Arumí (infermer tècnic especialitzat 

en el diagnòstic per la imatge) que ens va fer una petita explicació del funcionament de 

la Unitat de Mama i de les diferents àrees que la integren. A més a més, amb ell i 

també gràcies a la Noèlia Córdoba (tècnic superior en diagnòstic per la imatge) vam 

poder veure el funcionament del mamògraf digital i dels altres aparells radiològics que 

hi ha al CHV (ressonància, TAC, etc.), així com també poder fer una sèrie de 

fotografies. Ell també ens va proporcionar una sèrie de mamografies digitals anònimes 

per tal de veure com són, poder apreciar la diferència que hi ha respecte les 

analògiques i poder-les introduir en el treball.  

 

Posteriorment, a través del servei de docència del CHV, ens vam posar en contacte 

amb els diferents especialistes que formen part de la Unitat de Patologia Mamària i 

d’aquesta manera poder-los realitzar una entrevista per descobrir quina és la seva 

funció a la unitat. 

 

A continuació, ens vam posar en contacte amb la Dra. Martínez (anatomopatòloga i 

cap de la UPA de cribratge), ella ens va explicar en què consisteix el comitè de mama i 

també com funciona el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) 

d’Osona. A més a més, ens va proporcionar totes les gràfiques que hi ha en el treball 

de camp i ens les va comentar. La Dra. Martínez també ens va proporcionar els tres 

models de cartes que s’envien a les dones del PDPCM d’Osona i els fullets informatius 

que es reparteixen. Quan li vam realitzar l’entrevista com a anatomopatòloga, ens va 

mostrar el procediment de tractament que segueix una biòpsia o citologia per tal de 

poder ser analitzada a través del microscopi. Posteriorment, ens va ensenyar i explicar 

una sèrie de mostres de tumors de mama i ganglis axil·lars infectats a través del 

microscopi. Aquí vam poder fer fotografies dels portaobjectes i també vam obtenir una 

sèrie de fotografies de càncers de mama realitzades a través del microscopi per tal de 

poder-les introduir en el treball.  

 

Per tal de realitzar l’últim apartat del treball de camp, ens vam tornar a posar en 

contacte amb el servei de docència del CHV. Aquest ens va facilitar una entrevista 

amb la psico –oncòloga de l’hospital i així poder conèixer quina és la seva tasca en la 
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teràpia del càncer de mama. Llavors, vam realitzar una entrevista a la Concepció 

Villena, pacient de càncer de mama. Ella ens va explicar tota la seva experiència amb 

la malaltia, així com també, tots els moments viscuts.  

 

A través de totes les entrevistes realitzades i de la informació obtinguda de les 

successives visites al CHV hem elaborat el treball de camp. Cal tenir en compte que 

totes les fotografies i material que s’inclou en aquesta part del treball i en l’annex han 

estat realitzades per nosaltres mateixos o bé ens l’ha facilitat el CHV. Tanmateix, 

algunes de les imatges que hi ha en la revisió bibliogràfica, també han estat fetes al 

CHV.   

 

El principal problema que hi ha hagut en la realització del treball de camp ha estat la 

recopilació i la comprensió de tota la informació que s’ha anat rebent, principalment, la 

de la Unitat de Mama del CHV perquè és molt complexa, així com també la del 

PDPCM d’Osona. El motiu d’això, és perquè es necessita un temps per assimilar tota 

la informació que es va rebent i també perquè costa sintetitzar i seleccionar allò més 

important, sense entrar en massa detalls de la feina i dels procediments que segueix 

cada professional sanitari, així com també, dels procediments de funcionament que 

segueix el PDPCM d’Osona. A més a més, en alguns casos cada professional sanitari 

explicava el mateix tema però amb paraules diferents i això ha causat una mica de 

confusió.  

 

El problema que hi ha hagut relacionat amb la revisió bibliogràfica, ha estat la síntesi i 

l’establiment de límits en la informació que es recollia, perquè cal tenir en compte que 

el càncer de mama és un tema realment molt ampli i que a partir de qualsevol punt 

dels apartats que hi ha se’n podria fer un treball apart. A més a més, un altre problema 

que s’ha trobat ha estat la determinació de la fiabilitat de la informació buscada, ja que 

al fet de no ser experts en el tema fa que siguem molt crèduls. Tot això, s’ha intentat 

solucionar gràcies a l’ajuda de la Dra. Martínez i la Raquel Ferrer, la tutora del treball. 
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2.4. Unitat de patologia mamària del Consorci 

Hospitalari de Vic (CHV) 

La Unitat Patològica del Càncer de Mama és una unitat funcional, això significa que es 

tracta d’una àrea en l’estructura del CHV en què hi intervenen una sèrie d’especialistes 

en el diagnòstic i tractament de les patologies mamàries.  

 

ESQUEMA DE L’ESTRUCTURA DE LA UNITAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mamografia (Mx) 

 

La Unitat de Patologia Mamària es divideix en dues parts:  

 

Per una banda hi ha el diagnòstic radiològic, que és realitzat pel radiòleg a través de 

les proves diagnòstiques per la imatge com ara les mamografies, i el diagnòstic 

patològic, realitzat per l’anatomopatòleg a través de les biòpsies i citologies realitzades 

als pacients. 

 

Per altra banda hi ha la part assistencial, en què es realitza una valoració clínica per 

part d’un cirurgià, ginecòleg o oncòleg, en què es valora el diagnòstic, el pronòstic i el 

tipus de tractament de la patologia mamària.  

Unitat de Patologia Mamària del 

CHV 

ASSISTENCIAL DIAGNÒSTIC 

Unitat funcional 

VISITA (valoració clínica) 
TRACTAMENT 

 Quirúrgic: cirurgià o 
ginecòleg 

 Quimioteràpia: oncòleg  
 

RADIOLOGIA 

 Mx* PDPCM 
(cribratge) 

 Mx persones 
simptomàtiques 

 

ANATOMIA 
PATOLÒGICA 

 Citologia (PAAF) 

 Biòpsies 

 Peces 
quirúrgiques 

 
 

Comitè de mama 
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El comitè de patologia mamària (comitè de mama) és un grup de treball que està 

integrat pels diferents professionals relacionats amb el diagnòstic i tractament del 

càncer de mama (radiòleg de mama, anatomopatòleg, infermera gestora de casos, 

cirurgià de mama, ginecòleg i oncòleg del càncer de mama). En aquest grup, es 

consulta el protocol de tractament general per a cada patologia i després es decideix 

quin tractament es realitzarà en cada cas, ja que el tractament ha de ser el màxim de 

personalitzat adequant-se a les característiques que presenta el pacient. Cada cas 

queda arxivat en el registre de casos del CHV. Segons les proves o el tractament que 

s’hagi decidit aplicar, cada especialista el rebrà i li explicarà què li faran i també li 

comunicarà els resultats. El punt de contacte entre el pacient i el metge és la infermera 

gestora de casos.  

 

2.4.1. Diagnòstic del càncer de mama al CHV 

3.3.1.1. Àrea radiològica 

 

L’àrea radiològica és la zona de diagnòstic per la imatge de les patologies mamàries. 

Aquesta àrea està integrada pels tècnics radiòlegs i els infermers tècnics 

especialitzats,  que són les persones que realitzen les proves de diagnòstic per la 

imatge, i els radiòlegs, que són el metges especialistes que interpreten i diagnostiquen 

les imatges, i a més a més, realitzen biòpsies i ecografies, per tant, tenen una part 

intervencionista i no només realitzen diagnòstic primari. 

 

Entrevista a l’infermer Xavier Arumí Albó (infermer responsable del servei de 

diagnòstic per la imatge)  

 

L’infermer Xavier és diplomat en infermeria per l’Escola Universitària de Vic i després 

d’acabar la carrera va realitzar el postgrau de tècnic superior en diagnòstic per la 

imatge. Actualment és responsable d’infermeria del Servei de diagnòstic per la imatge i 

fa vint anys que treballa com a infermer en el Servei de Radiologia del CHV. Forma 

part del grup de responsables d’aquest servei i també està afiliat al grup Actedi 

(Associació Catalana de Tècnics especialistes en Diagnòstic per la Imatge). 

 

 Qui i com es fa una mamografia de cribratge?  

Les mamografies de cribratge les sol fer el tècnic en el diagnòstic per la imatge, tot i 

que algunes vegades les realitzen els infermers especialitzats en el diagnòstic per la 

imatge. Aquestes mamografies es realitzen cada vuit minuts i en un dia se’n solen 

realitzar unes quaranta. A cada dona se li fan quatre mamografies, dues de cada pit, 
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una crànocaudal i una obliqua98. No es fan palpacions ja que les dones que vénen són 

asimptomàtiques, tot i que sí que es demana si tenen antecedents familiars en càncer 

de mama. Aquestes mamografies són llegides per dos radiòlegs a unes pantalles 

grans d’ordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quina diferència hi ha entre el mamògraf digital directe i un de 

convencional?  

A l’hora de realitzar una mamografia en el mamògraf convencional s’havien d’observar 

les mamografies anteriors, ja que en el mamògraf s’havia de graduar la quantitat de 

llum que es volia i també la pressió que s’havia de fer sobre la mama perquè sinó la 

mamografia no sortia bé. A més, també s’havia de revel·lar la mamografia abans no 

                                                 
98

 Veure mamografies pàgina 75. 

139 - Realització d’una mamografia obliqua de la 

mama dreta. 

140 - Realització d’una mamografia 

obliqua de la mama esquerra. 

137 -  Realització d’una mamografia crànocaudal 

de la mama dreta. 

138 - Realització d’una mamografia 

crànocaudal de la mama esquerra. 
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marxés el pacient per tal de veure si havia sortit bé. Per tant, es tardava uns 15 minuts 

en fer una mamografia. En canvi, amb el mamògraf digital, ja està tot programat i no 

s’ha de regular ni el raig de llum, ni la pressió. En el mamògraf se li programa la 

pressió que ha de fer a la mama per poder fer la mamografia i fins que no s’arriba a 

aquesta pressió, no es pot fer la mamografia. La pressió és entre 70 i 80 newtons. A 

més a més, a l’hora de fer les projeccions obliqües el mamògraf ja adopta la inclinació 

necessària ell sol, i tampoc cal revel·lar les mamografies ja que queden arxivades 

informàticament en l’historial del pacient. Això redueix el temps de realització de cada 

mamografia i hi ha una millora en la qualitat de la imatge. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es diu que fer una mamografia fa mal als pits però en realitat això és cert? 

En realitat no ha de fer mal, però a vegades hi ha algunes dones que tenen unes 

mames molt sensibles i llavors els pot fer una mica de mal. Altres com que tenen molta 

por es posen tenses i això fa que la pressió sobre la mama els faci mal.  

 

 En totes les mamografies que es realitzen s’anoten les berrugues, pigues, 

cicatrius, etc. 

Si es tracta de la primera mamografia que es realitza sí, i 

s’anota al full i es marca amb una petita bala de ferro a 

l’hora de fer la mamografia ja que així ja apareix en la 

imatge radiològica.  

141 - Mamògraf digital del CHV. 

142 - Bales de ferro que s’utilitzen 
per marcar berrugues i pigues a la 
mama.  



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 181 - 

Però en les posteriors no és necessari perquè ja surt en les mamografies anteriors i 

com que el radiòleg les compara, ja veu el mateix. Tot i així, en les mamografies 

assistencials, se sol fer sempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 - Fitxa en la qual s’anoten les cicatrius, berrugues, pigues, etc. En els 
diferents quadrants de la mama. En aquesta fitxa hi ha marcada la casella del primer 
estudi de cribratge. 

144 - Fitxa en la qual s’anoten les cicatrius, berrugues, pigues, etc. En els 
diferents quadrants de la mama. En aquesta fitxa hi ha marcada la casella del control 
de seguiment a dos anys, amb mamografies prèvies. 
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Entrevista a l’infermer Francesc Puigdomenech Giner (infermer especialista en 

les mamografies assistencials) 

 

L’infermer Xavier és diplomat en infermeria per l’Escola Universitària de Vic, 

seguidament va realitzar el postgrau de tècnic superior en diagnòstic per la imatge. 

Actualment fa vint anys que treballa com a infermer especialitzat en la mama en el 

CHV, sempre ha treballat amb la realització de mamografies. 

 

 Quina és la teva funció en el càncer de mama? 

Bàsicament, el que faig són mamografies assistencials en què és molt important la 

funció d’intentar treure l’angoixa de la persona, perquè aquesta ve perquè li han trobat 

alguna cosa a la mama i s’ha d’intentar relaxar-la, perquè sinó la mamografia li farà 

més mal pel fet de tensar el pit. Si es detecta quelcom no se li pot dir que no té res, 

però no cal que la persona marxi espantada. També cal suplir una mica la funció del 

segon radiòleg que es llegeix les mamografies que es fan de cribratge, ja que les 

assistencials només les mira un sol radiòleg. Amb els anys, he après a llegir les 

mamografies i quan faig una palpació a la mama més o menys ja em faig la idea de la 

imatge radiològica que pot aparèixer, i si em temo que és un càncer (per la imatge i 

per la palpació) li puc dir al radiòleg que es miri aquesta mamografia abans del que ho 

faria. La principal diferència entre els infermers de diagnòstic per la imatge i els tècnics 

en diagnòstic per la imatge és que un tècnic sabrà realitzar molt bé una mamografia 

però no podrà realitzar cap palpació ni sabrà interpretar una mamografia. És per això 

que fan les mamografies de cribratge. Cal remarcar, però que els infermers mai faran 

un diagnòstic ni donaran mai cap informació als pacients. 

 

 Com es realitza una mamografia assistencial? 

Es fa passar al pacient, se li fan preguntes com quina edat té, si té antecedents 

familiars de càncer de mama, si porta pròtesis mamàries i si fa algun tractament 

hormonal. Seguidament, es realitza una palpació de les mames i s’anota tot allò que 

es trobi en la mama ja sigui visual o a través de la palpació, i a més a més, s’explica 

en quina part de la mama s’ha trobat. S’anota i es diu on estan situades en la mama 

pigues, cicatrius o berrugues, ja que si això no es fes podria donar lloc a una imatge 

mamogràfica confusa. A més a més, també s’anota si hi ha algun nòdul, vermellor, 

retracció del mugró, etc. Perquè això dóna més informació al radiòleg. La tècnica de 

realitzar la mamografia és la mateixa que les mamografies de cribratge (quatre 

projeccions), però si s’observa una imatge mamogràfica nodular, o alguna distorsió o 

microcalcificacions ja es fa directament una projecció addicional, per començar a 
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donar una orientació al radiòleg. Amb les mamografies que presenten una patologia es 

realitzen proves complementàries.  

 

 Qui es realitza mamografies assistencials? 

Bàsicament, se les realitzen tots aquells pacients que hagin tingut càncer de mama, 

per tal de portar un seguiment posterior, i aquelles persones que s’han detectat alguna 

cosa a la mama o el metge els li ha detectada. També se’n fan aquelles dones que es 

volen realitzar una mamografia però que per edat no entren en el programa de 

cribratge. En tots els casos és el ginecòleg o el metge de capçalera qui fa la 

prescripció per poder anar a fer-se una mamografia.  

 

 Perquè és tan important realitzar palpacions quan es realitzen 

mamografies assistencials? 

 Perquè les dones que vénen han estat per una banda operades de càncer de mama i 

això significa que aquella mama canvia constantment i la imatge radiològica sobretot si 

porten un pròtesis no es veu gaire bé. I per altra banda són dones a les quals se’ls ha 

detectat alguna anomalia a la mama i la palpació moltes vegades ens dóna molta més 

informació que les mamografies, sempre i quan estiguis especialitzat en fer-ne. Per 

desgràcia, he vist alguns casos que si no hagués estat per la palpació no s’hagués 

detectat la patologia mamària, ja que la mamografia era estrictament normal. La 

mamografia és una tècnica que va molt bé per detectar patologies mamàries a l’edat 

en què es realitza el cribratge, però en les altres edats per qüestions estructurals de la 

mama, no va tan bé.  

 

 Què és el marcatge amb l’arpó? Com i quan es realitza?  

Quan un pacient ha d’anar a quiròfan perquè l’hi han de treure una lesió mamària que 

és tan petita que és molt difícil de veure-la a simple vista i tampoc es pot palpar. Abans 

145 - Informe on s’anota tot allò que es trobi en la mama en les mamografies assistencials. El 

triangle significa l’aixella, el símbols de la mama dreta equivalen a cicatrius i la creu de la mama esquerra 
significa que no hi ha res.  
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d’entrar a quiròfan, amb l’ajuda d’una mamografia i una placa compressora amb forats 

i unes coordenades, es passa una agulla a la zona on hi ha la lesió que porta un arpó 

a dintre, es treu l’agulla i queda l’arpó a l’interior. Seguidament el pacient entra a 

quiròfan i el cirurgià va a buscar l’arpó per treure la zona on hi la punta d’aquest. 

Després es realitza una mamografia de la peça quirúrgica extreta per tal d’assegurar 

que s’ha extret la zona correcta i finalment es realitza l’examen anatomopatològic de la 

peça per tal de saber si té o no càncer de mama. 

 

 

 

 Quina és la importància de realitzar-se autoexploracions mamàries? 

La seva importància està en què si la dona es va examinant els pits un cop cada mes 

després de la regla, a base d’anar-ho fent s’anirà coneixent cada vegada més els seus 

pits i, per tant, el mínim canvi que hi trobi l’alarmarà, i farà que vagi a veure un 

professional sanitari. Al final arribarà un moment que la pròpia dona serà qui millor 

coneixerà els seus propis pits, fins i tot més que els professionals mèdics entrenats a 

fer palpacions perquè tot i que totes les mames són iguals estructuralment, sempre 

presenten unes particularitats.  

 

Entrevista a la Dra. Judit Ribé (radiòloga de mama i abdomen) 

 

La Dra. Ribé és llicenciada en medicina i cirurgia des de l’any 1993 i després de 

l’examen MIR (Metges Interns Residents) va realitzar l’especialitat de radiodiagnòstic a 

l’Hospital Sant Pau de Barcelona durant 4 anys. A partir de l’any 1999 es va incorporar 

146 - A l’esquerra es pot observar la placa 
compressora amb les coordenades que 
s’utilitza per situar l’arpó i a la dreta una 
mamografia amb l’agulla i l’arpó per tal de 

veure si aquest està la zona de la lesió.  
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a treballar al CHV. Actualment forma part del comitè de Tumors Digestius i de 

Patologia Mamària del CHV.  

 

Conceptes generals: 

 

 Els radiòlegs s’especialitzen en observar imatges radiològiques d’una 

determinada part del cos? 

En els hospitals grans els metges radiòlegs estan distribuïts pel que s’anomena Òrgan 

Sistema, en el qual els metges radiòlegs s’especialitzen en observar imatges 

radiològiques d’una determinada zona del cos des de tots els punts de vista d’imatges; 

des d’ecografia, ressonància, escàner, radiografia, etc. És a dir, el metge radiòleg que 

està especialitzat en el tòrax, només observa imatges radiològiques en les quals hi 

aparegui el tòrax. En canvi, el que està especialitzat en abdomen, només observa 

imatges d’abdomen però des de tots els punts de vista d’imatges.  

 

El CHV com que és un hospital petit, no ens podem organitzar amb Òrgan Sistema, 

però si que cadascun dels radiòlegs s’especialitza en treballar en unes zones 

determinades. Jo bàsicament em dedico a l’abdomen i a la mama, ja que aquests són 

els meus dos temes. 

 

 Els radiòlegs són els únics que observen les imatges i les interpreten? 

Depenent del tipus d’exploració hi ha altres especialistes que també interpreten les 

imatges i fan les proves radiològiques, però el que passa és que el radiòleg és 

l’especialista que té una visió més global. És a dir, hi ha uròlegs que fan ecografies 

urològiques, per tant, fan ecografies reno-vesicals, però el problema és que si aquell 

pacient té una lesió al fetge, que és al costat, no saben detectar-la perquè tenen una 

visió molt centrada i específica, en canvi els radiòlegs tenen una visió general.  

 

Tot i així, hi ha moltes proves d’imatge que les fan els especialistes concrets d’aquell 

camp, per exemple hi ha cardiòlegs que fan ressonàncies de cor, ginecòlegs que 

realitzen ecografies ginecològiques, etc. Tot i que el radiòleg és qui sap una mica de 

totes les especialitats, una mica de medicina, de cirurgia, d’oncologia, entre altres, per 

tal de poder identificar patologies a les diferents parts del cos.  

 

Cal no oblidar que Radiologia és un servei central, com també ho és el Servei de 

Laboratori i el servei d’Anatomia Patològica. Això vol dir que es realitzen proves 

complementàries que demanen altres metges.  
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 Els radiòlegs tan sols interpretant les imatges ja en podeu treure un 

diagnòstic? 

Els radiòlegs som metges que per poder interpretar les imatges necessitem estudiar el 

cas clínicament. Com que tenim accés a l’historial digitalitzat, contínuament consultem 

els antecedents, les analítiques i altres proves que s’hagin fet del cas del pacient del 

qual haguem d’interpretar la imatge. Per poder fer un diagnòstic, no només ens basem 

en la imatge, sinó que cal fer una valoració més global del cas en el que la informació 

clínica que es tingui del pacient i l’historial del cas és molt important. 

 

Les mamografies i tipus de mamografies: 

 

 Perquè es decideix fer una mamografia a una dona? 

Hi ha dos grans motius pels quals es realitzin mamografies: 

  

- El control rutinari: és una prova (sense entrar en el tema del programa 

d’Screening que això ja entra en una franja d’edats molt concreta) que es 

realitza en dones asimptomàtiques, més joves que les que entren en el 

programa d’Screening de forma biennal, exactament igual que Papanicolau99, i 

que es realitzen durant les revisions ginecològiques. Per exemple es realitzaria 

en una dona de 40 anys asimptomàtica quan es realitzés un revisió 

ginecològica. 

 

- Les mames amb un motiu concret: en aquest cas no es tracta de dones 

asimptomàtiques, sinó que és una dona que presenta una simptomatologia, per 

tant, es tracta d’una prova que s’ha d’enfocar de manera diferent. Es realitzarà 

en dones que s’hagin palpat algun nòdul, o que el ginecòleg li hagi palpat el 

nòdul i demani una mamografia, o presentin alguna secreció pel mugró, o que 

hagin tingut alguna neoplàsia de mama i s’hagin de realitzar els controls 

posteriors, etc. Són dones que presenten algun motiu de consulta, una 

patologia o símptoma concret que és el que s’està estudiant. En aquest no es 

tenen en compte els intervals de cada 2 anys, sinó que es realitza la 

mamografia en el moment que es necessita.  

 

 La mamografia és la primera prova que es fa per tal de diagnosticar algun 

càncer de mama? 

No, ja que dependrà de l’edat de la dona. Cal tenir en compte que la mamografia és 

més sensible quant menys parènquima glandular hi ha al pit i més greix (teixit adipós), 

                                                 
99

 El papanicolau és citologia vaginal que es realitza durant un examen pèlvic.  
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per tant, serà més sensible en dones més grans perquè el seu pit té aquesta  

constitució i això ens permetrà veure més bé petites lesions. En canvi, la constitució 

del pit de les dones joves és totalment al contrari: es tracta de mames denses, en què 

hi ha molt poc teixit adipós i molta glàndula mamària. Això farà que la fiabilitat de la 

mamografia baixi molt i per tant, que es facin altres proves radiològiques. Normalment 

entre dones de 20 a 30 anys s’optarà per realitzar una ecografia i en les més grans de 

30 anys s’opta per realitzar una mamografia, tot i que al final com que són proves 

complementàries s’acaben realitzant totes dues, entre d’altres.   

 

 Quins són el motius pels quals es decideix fer projeccions addicionals? 

Les projeccions addicionals es demanen quan el radiòleg vol estudiar alguna lesió 

concreta de la mama, com ara unes microcalcificacions. A vegades es demana una 

projecció mig lateral en què no s’agafa tota l’obliqüitat del múscul pectoral i aquesta 

ens pot servir per observar més bé la lesió. D’altres vegades, es poden realitzar 

mamografies localitzades, en què s’agafa un compressor més petit i es pressiona una 

determinada zona de la mama de manera que podem descartar la falsa imatge o 

superposició d’estructures mamàries i determinar el tipus de lesió, si hi ha sospita o no 

de malignitat, la morfologia d’aquesta, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hi ha trobat diferència entre les imatges digitals i les analògiques? 

Sí. La principal diferència que hi ha és en l’àmbit de la sensibilitat, ja que ho són molt 

més les digitals. Perquè en mames molt adiposes, amb mamografies analògiques no 

hi ha dubtes, amb les mames que tenen una quantitat normal de parènquima mamària 

pocs dubtes es poden tenir, però en les mames denses la imatge no és molt bona. En 

canvi, en les mamografies digitals, les microcalcificacions i altres lesions es veuen molt 

147 - Existeixen diferents tipus de 
compressors de la mama, depenent de 
la mida d’aquesta i també de si es vol 
comprimir només una determinada regió 
del pit. En la imatge es poden observar 
tres tipus de compressors diferents.   
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més bé i això ens permet diagnosticar lesions que amb una mamografia analògica no 

hauríem vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observació de les mamografies i lesions de mama que s’hi poden distingir: 

 

 Quan es mira una imatge de mama què és el primer que es fa? 

Primer de tot em fixo en la qualitat tècnica, és a dir, si les mames són simètriques, si la 

mama està ben col·locada, si és una imatge neta o és borrosa, etc. I també, si amb 

aquella imatge de mama puc arribar a un diagnòstic o no.  

 

 Com se sol interpretar? Normalment compara mamografies anteriors si 

n’hi ha? 

En primer lloc, es fa una comparació de les dues mames observant la seva simetria i 

després es realitza una lectura global de la imatge d’esquerra a dreta començant per 

dalt i després observo si hi ha alguna lesió que em crida l’atenció. Llavors, faig una 

lectura més detallada. Tot i que depèn una mica del tipus de mama que hi hagi a la 

mamografia, perquè en una mama densa s’haurà de fer una lectura molt més 

exhaustiva que una mama difosa. Normalment sí que comparo les mamografies amb 

les anteriors perquè lesions molt petites que potser no es veurien. Si es té una 

mamografia prèvia en què no hi és, aquesta petita lesió es detecta. A més a més, la 

feina del radiòleg consisteix en detectar lesions molt petites abans que donin 

símptomes i puguin ser palpades perquè fem uns diagnòstics molt inicials.  

 

 Vostè tan sols amb l’observació de la mamografia ja pot determinar de 

quin tipus de lesió es tracta?  

No sempre, ja que gairebé en tots els casos es necessita una confirmació histològica, 

perquè hi poden haver molts tipus de lesions, i no totes són benignes o malignes. Per 

148 - Dues mamografies obliqües de la mama dreta i l’esquerra. Les de l’esquerra són analògiques i 
les de la dreta són digitals. 
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això existeix un sistema internacional que permet catalogar la patologia mamària en 

funció de la sospita de malignitat100. 

 

 Quines són els patrons bàsics que s’han de buscar en una mamografia?  

Els principals patrons són: el nòdul, el patró distorsionant o distorsions, les 

mircrocalcificacions, el patró d’asimetria focal i el patró limfàtic que és molt poc 

freqüent i significa que la lesió està en un estadiatge molt alt. En les mamografies es 

busca també asimetries ja que les mames solen ser bastant simètriques. El motiu 

d’això és perquè una d’asimetria pot ser un signe d’alguna lesió.  

 

 És fàcil confondre una piga o berruga amb una lesió mamaria? 

No perquè el tipus de contorn i de forma que presenten és diferent de les lesions 

mamàries. 

 

Altres proves radiològiques que es realitzen a la mama101: 

 

 Quins són els aparells de radiologia més importants que es fan servir per 

diagnosticar càncers de mama? És vostè qui decideix fer-les? 

Els principals aparells són el mamògraf, l’ecògraf i la ressonància magnètica. Totes les 

proves de l’àmbit de diagnòstic per la imatge és el radiòleg qui les decideix. Si s’han de 

fer altres proves que no són d’aquest àmbit, es decideix en el comitè de mama. 

 

 Quan es decideix fer una ecografia mamària? 

Les ecografies són proves que es realitzen en dones joves que s’han detectat un nòdul 

per tumoració palpable i també s’utilitza per guiar 

la punció en cas que s’hagi detectat alguna 

alteració a la mama, per tal de tenir una 

confirmació histològica sobre el tipus de lesió. Per 

això, en moltes dones que se’ls realitza una 

mamografia i se’ls detecta alguna lesió després 

se’ls acaba realitzant una ecografia. A més a més, 

moltes vegades també serveix per determinar les 

mides de la lesió. Tot i que un problema que pot 

sorgir en l’ecografia és que no s’explori tota la 

mama, i per tant, hi hagi alguna part que no s’hagi 

                                                 
100

 Veure BI-RADS pàgina 73. 
101

 L’ecografia, la ressonància, la PAAF, la BAG, la PET i l’esterotàxia estan explicats a partir de la pàgina 79. 

149 - Imatge ecogràfica d’una lesió                  
al pit.  
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vist. En canvi, això amb la mamografia no passa mai i també que hi hagi algun tipus de 

lesió que no s’acabi de veure bé, com ara unes microcalcificacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan es realitza una ressonància magnètica mama? 

La ressonància magnètica de mama és una prova que es realitza gairebé sempre en el 

càncer de mama per tal de fer l’estudi d’extensió local, és a dir, per tal de determinar la 

mida de la neoplàsia. És necessària perquè amb una mamografia, per exemple, la 

lesió mamària pot semblar que fa tres centímetres, en canvi, amb una ressonància 

magnètica amb contrast observem l’activitat tumoral de la zona i veiem que la lesió és 

intraductal i fa vuit centímetres. A més a més, la ressonància també permet detectar 

focus sincrònics, és a dir, un càncer que és ales dues mames, però que només s’ha 

detectat en una. Un altre cas en el que també s’utilitza la ressonància en el càncer de 

mama és per tal d’avaluar com està responent una persona al tractament de 

quimioteràpia, la ressonància serveix per observar si s’està reduint o no el càncer. Un 

últim cas, seria per tal de localitzar el càncer ocult en cas que es punxés un gangli de 

l’aixella i aquest donés positiu en receptors de càncer de mama. 

 

 Quina diferència hi ha entre fer una PAAF i una BAG? I què és el que la fa 

decidir de fer l’una o altra? 

Una PAAF ens permet fer un estudi citològic, en què amb un agulla fina s’aspiren unes 

quantes cèl·lules i es mira si són benignes o malignes. En canvi, una BAG ens permet 

fer un estudi histològic, per tant, significa que s’ha agafat un tros de teixit. En el càncer 

de mama sempre es necessita una BAG perquè ens dóna molta més informació.  

 

 Quan sol decidir fer una esterotàxia? 

Es realitza quan tenim una lesió que no és palpable i no es pot observar amb una 

ecografia.  

 

150 - Imatge ecogràfica d’una neoplàsia de mama. 
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 Quan decideix realitzar una PET? 

La PET és una prova que s’utilitza molt en oncologia per tal de veure la resposta del 

càncer davant del tractament, i també per tal de diagnosticar metàstasi en cas que hi 

hagi la sospita. 

 

2.4.1.1. Àrea d’anatomia patològica 

 

L’àrea d’anatomia patològica és el servei que fa el diagnòstic sobre mostres 

orgàniques que són citologies i teixits.  En aquesta àrea hi trobem el patòleg, que és el 

metge especialista en el diagnòstic citològic i histopatològic. 

 

Entrevista a la Dra. Mª José Martínez Araque (anatomopatòloga i cap de la UPA 

de cribratge) 

 

La Dra. Martínez és llicenciada en medicina des de l’any 1981 i després va realitzar 

l’especialització en Anatomia Patològica. Des de l’any 2000 és també cap de la UPA 

de cribratge del CHV i actualment coordina el comitè de mama del CHV. És la 

secretaria de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica.   

 

Funció i anàlisis de la mostra: 

 

 Quina és la funció d’un patòleg? Què es fa en la unitat d’anatomia 

patològica? 

El patòleg realitza el diagnòstic morfològic, en el qual es valoren les cèl·lules i els 

teixits, per tant es fan citologies i histologies. Dins de l’anàlisi dels teixits hi ha, per una 

banda, les biòpsies diagnòstiques, en les quals a partir de l’observació del tros de teixit 

es pot determinar si hi ha malaltia i el tipus de malaltia exacta en cas que n’hi hagi. 

Després també s’analitzen les peces quirúrgiques, en cas que s’hagi operat a una 

persona i se li hagi tret algun òrgan totalment o una part. I finalment existeix una 

tercera part que són les autòpsies clíniques, aquestes es realitzen quan es mor algun 

pacient de l’hospital i es vol conèixer la causa de la mort. No es fan autòpsies dels 

assassinats de persones o accidents de trànsit ja que aquestes les fan els metges 

forenses, només es realitzen les de les persones malaltes en aquesta àrea.  

 

 Quina és la diferència entre el diagnòstic d’un radiòleg i un 

anatomopatòleg? 

La principal diferència rau en el fet que el diagnòstic d’un radiòleg no és tan exacte i 

precís com el d’un patòleg ja que ells diagnostiquen a través d’imatges i per tant, 
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poden saber de forma més o menys clara què és, però sempre realitzaran citologies o 

biòpsies que es portaran a analitzar a anatomia patològica per tal de saber exactament 

de quin tipus de lesió es tracta i saber el diagnòstic definitiu. Per exemple, un radiòleg, 

a través d’una mamografia pot sospitar que hi ha un càncer, però per confirmar-ho i 

saber el tipus de càncer de mama s’ha de realitzar una biòpsia i analitzar el teixit. Cal 

tenir en compte que es podrà determinar el tipus de lesió sempre que s’hagi agafat 

teixit o cèl·lules representatives d’aquesta, ja que si la mostra no és de la zona 

adequada en l’anàlisi no es veurà cap anormalitat.  

 

 Quins són els procediments que se segueixen quan arriba una mostra? 

Les mostres bàsicament són de teixit, tot i que també a vegades hi ha mostres que són 

cèl·lules, en les quals aquestes es posen en uns portaobjectes, es tenyeixen i es pot 

diagnosticar. Pel que fa als teixits, aquests se submergeixen en un líquid fixador que 

és el formol, que fa que el teixit es conservi per sempre més. El dia següent es posa el 

teixit en una càpsula i seguidament s’introdueix en una màquina que processa el teixit. 

Aquesta introdueix uns líquids al teixit (alcohols) que el deshidraten i fan que quedi 

més dur. L’endemà, fem un bloc amb parafina amb el teixit perquè el que es vol és 

tallar en làmines molt fines el teixit, entre 3 i 4 micres de gruix, i per tant, la parafina fa 

de suport. Aquest bloc no es fa malbé i dura per sempre, mentre quedi teixit. Després, 

aquestes làmines són les que es tenyeixen amb la tinció Hematoxilina i Eosina que 

contrasta les cèl·lules (convencional pel diagnòstic) i un cop tenyides s’analitzen en el 

microscopi i a través d’elles es diagnostica i es fa l’informe.  

 

En alguns casos es necessiten fer altres tincions especials que no tenyeixen a les 

cèl·lules sinó a característiques que aquestes puguin tenir i que poden servir per 

establir el tractament. En el cas dels tumors de mama, alguns són sensibles a les 

hormones que tenen les dones (estrògens i progesterona) això significa que si el tumor 

dóna positiu d’aquests receptors, una manera de tractar el càncer de mama és 

mitjançant fàrmacs que frenen aquestes hormones de manera que també es frena el 

creixement dels tumors. Aquests tipus de tincions s’anomenen Tincions 

Immunohistoquímiques.  

151 - La imatge de la dreta és el bloc de 
parafina sobre el qual es talla el teixit en 
làmines molt fines. El portaobjectes del 
centre conté teixit mamari amb la tinció 
Hematoxilina i Eosina. I finalment el 
portaobjectes de l’esquerra correspon a una 
tinció Immunohistoquímica per a receptors 
d’estrògens del teixit mamari. En el cantó 

esquerra d’aquest mateix hi la mateixa tinció 
però és d’un teixit que correspon a la mostra 
control. 
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 Feu controls de qualitat? 

Sí. En les mostres que analitzem sempre que fem tincions especials, hi posem una 

mostra control que sabem de segur que és correcte per tal de saber si hi ha hagut un 

error o no al fer la tinció. Aquesta mostra se situa al costat de l’altra. Per exemple, en 

el cas que es fes una tinció de receptors hormonals i aquesta dóna negatiu, però 

resulta que en realitat no és negatiu. Gràcies a la mostra de control que sabem de 

segur que és positiva en aquesta mateixa tinció, veiem que la tinció no és igual que 

l’altra i per tant, caldrà repetir-la. Això ho fem perquè és molt important que la tècnica 

estigui ben feta i el resultat sigui fiable.  

 

 Com s’analitza la mostra? 

Primer de tot es fa la tinció convencional de diagnòstic (Hematoxilina i Eosina) per tal 

de saber de quin tipus de lesió es tracta i després per comprovar-ho o saber altres 

característiques cal fer altres tincions específiques. A més a més, per tal d’analitzar cal 

saber quin és el patró normal, i quan el teixit o cèl·lula presenta una anormalitat, ja 

sigui que hi hagi l’ordre d’estructura alterat, cèl·lules amb un nucli més gran del normal 

o dos nuclis, s’augmenten els augments i s’analitza cuidadosament la zona. En el cas 

d’una infecció, per les característiques que presenta el teixit es pot saber quin és el 

tipus d’infecció, tot i que per tal d’assegurar-ho es fa una tinció especial per tal de 

poder veure l’organisme que la causa.  

 

 Com distingeix quan hi ha un càncer de mama? 

Per poder distingir els càncers o qualsevol altra lesió, primer de tot s’ha de saber quin 

és el patró normal i arquitectura de la zona. En el càncer de mama, la mostra presenta 

un patró alterat en què hi ha un creixement anormal de les cèl·lules i aquestes no 

respecten l’arquitectura de la zona. Tan sols sabent la disposició de les cèl·lules 

anormals en la zona de la mama ja es pot saber el tipus de càncer de mama.  

 

 Com se sap quan un càncer de mama és in situ o infiltrant? 

En els càncers de mama in situ, les cèl·lules anormals estan envoltades per una 

membrana basal i per tant, localitzades en una sola zona, mentre que quan es tracta 

d’un càncer de mama infiltrant, les cèl·lules anormals no estan situades en una sola 

zona ni envoltades per una membrana basal, sinó que estan per tota l’estructura 

mamària envaint altres teixits que no són glàndula mamària. A més a més, les cèl·lules 

estan soles, cosa que no passa mai amb les cèl·lules, a part de les que es troben a la 

sang, perquè sempre formen d’algun tipus d’estructura. Cal tenir en compte també que 

el càncer de mama infiltrant és el que pot produir metàstasi cap a altres zones del cos, 
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en canvi el que està in situ no. Si no es detectés tampoc mataria a la persona tot i que 

aniria creixent i hi hauria un bulte a la zona de la neoplàsia. Tot i així un càncer de 

mama in situ es pot convertir en infiltrant en el moment en què les cèl·lules, a través 

d’uns enzims que tenen, trenquen la membrana basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perquè s’analitzen les peces quirúrgiques en el càncer? 

Per una banda s’analitzen per determinar el pronòstic del càncer: 

- Quan parlem de càncer, diem que aquest pot estar ben diferenciat, és a dir, 

que les cèl·lules cancerígenes s’assemblen al teixit del qual provenen, en 

canvi, quan està poc diferenciat, les cèl·lules cancerígenes no s’assemblen al 

teixit del qual provenen. Quan més ben diferenciat és un càncer, millor 

pronòstic té aquest, i quan menys s’assembla al teixit original, en principi pitjor 

152 - Carcinoma ductal in situ. Totes 

les cèl·lules cancerígenes estan 
envoltades per una membrana basal de 
manera que el tumor està ben delimitat.  

153 - Carcinoma ductal infiltrant. Les 

cèl·lules cancerígenes es troben 
escampades per tot el teixit mamari, no 
estan envoltades per una membrana 
basal.    
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pronòstic. Quan nosaltres analitzem les biòpsies, com que és un representació 

molt petita del càncer, és molt difícil determinar si aquest està molt o poc 

diferenciat. En canvi amb una peça quirúrgica, veiem tot el tumor amb totes les 

seves parts i amb això ho podem determinar. Pot passar que amb una biòpsia, 

s’agafi una zona del càncer que està molt poc o molt ben diferenciada que no 

té res a veure amb la resta del tumor. És per això que quan es té tot el tumor 

va molt més bé de fer-se una idea de com és.   

 

- També per tal de determinar la mida del tumor, ja que això ens ajudarà en el 

pronòstic. En les biòpsies només tenim una petita part d’un tumor que pot fer 

tres centímetres.  

 

Per altra banda, també és important valorar els marges de la dissecció del tumor del 

cos del pacient. Els marges quirúrgics no han de tenir tumor i a més han de ser d’un 

centímetre per tal d’evitar la recidiva local. Amb l’anàlisi de les peces quirúrgiques 

podem veure si els marges quirúrgics són correctes, ja que en cas que hi hagués 

cèl·lules cancerígenes en les marges, caldria ampliar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Perquè s’analitzen els ganglis limfàtics de l’axil·la en el càncer de mama? 

Aquests s’analitzen perquè si hi ha o no ganglis afectats, i depenent del nombre 

d’aquests, podrem determinar l’estadi de la malaltia i el pronòstic, i afegir tractaments 

complementaris a més de la cirurgia.  

 

 

 

154 - Peça quirúrgica. Abans d’entrar 

a quiròfan, s’ha realitzat un marcatge 
amb arpó de la zona i després s’ha 
extret. Seguidament s’ha fet una 
mamografia de la peça quirúrgica per 
tal d’assegurar que s’ha extret la zona 
on hi havia les microcalcificacions 
abans de realitzar l’anàlisi 
anatomopatològic.  

Arpó  

Microcalcificacions 

Grapa quirúrgica 
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3.3.2. Tractament, seguiment i recuperació del càncer de 

mama al CHV 

3.3.2.1. Àrea de cirurgia i reconstrucció mamària 

 

L’àrea de cirurgia és la zona en la qual s’apliquen els tractaments relacionats amb les 

operacions de la mama per tal d’extreure el tumor i també en alguns casos els ganglis 

limfàtics. A més a més, també es fan reconstruccions mamàries. Està integrada pel 

cirurgià, metge especialista en realitzar operacions de qualsevol òrgan en general i, 

aquest cas especialment en la mama, i el ginecòleg, metge especialista en l’aparell 

reproductor femení i mames.   

 

Entrevista al Dr. Constantí Serra Genís (cirurgià de mama) 

 

El Dr. Serra és llicenciat en medicina des l’any 1974, després va fer l’especialització en 

cirurgia general fins l’any 1977, i va fer el doctorat l’any 1984. Actualment forma part 

Gangli 

Cèl·lules  

cancerígenes 

155 - Metàstasi d’un gangli axil·lar. Les 

cèl·lules cancerígenes d’un carcinoma 
infiltrant de mama han arribat al gangli.  

156 - En el portaobjectes de la dreta 
es pot observar una mostra de teixit 
mamari. I en el de l’esquerra hi ha una 
mostra d’uns ganglis de l’axil·la. Els 

punts vermells corresponent a zones en 
les quals existeix alguna anomalia. 

Cèl·lules  

cancerígenes 
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de l’Associació Catalana de Cirurgia, és membre de la Societat Espanyola de Cirurgia i 

forma part del grup GEICAM (Grup Espanyol d’Investigació del Càncer de Mama). 

També és un dels membres que integren el comitè de mama del CHV, i un dels 

especialistes que treballa al Consultori Bayés. 

 

Conceptes generals: 

 

 Quan es decideix fer una biòpsia quirúrgica de mama? 

Normalment sempre intentem fer una biòpsia quirúrgica a totes les lesions de la mama 

que ens generen sospita de que sigui un tumor o de que pugui acabar sent-ho. I 

encara que la lesió sigui evident que sigui un tumor, sempre la biopsiem per tal 

d’obtenir un diagnòstic anatomopatològic i poder aplicar un tractament. 

 

 És el mateix realitzar una biòpsia quirúrgica i una tumorectomia? 

Una tumorectomia és un tractament del càncer de mama i una biòpsia quirúrgica a 

vegades és una part de tractament que ens serveix per confirmar el càncer de mama. 

No obstant, cada vegada es realitzen menys biòpsies quirúrgiques i es fan altres tipus 

de biòpsies abans d’entrar a quiròfan, per tal de poder realitzar un tractament planificat 

prèviament quan s’entri a quiròfan. A vegades no es pot fer i en el mateix moment de 

l’operació es realitza una biòpsia quirúrgica.   

 

Operacions de mama: 

 

 Quines característiques principals ha de tenir un tumor de mama per ser 

operat?  

Ha de ser demostrat que es tracta d’un tumor maligne o que sigui un lesió benigne 

però que hi hagi un risc que esdevingui maligne.  

 

 Quins són els motius pels quals es decideix fer una cirurgia de mama 

conservadora? I una mastectomia? 

Sempre intentem amb la cirurgia curar i per tant hem d’intentar treure tot el tumor. A 

vegades, això es possible simplement fent una tumorectomia, només extirpant el tumor 

i salvant tot el pit. Però a vegades això no és possible, bé perquè el tumor és molt gros 

i llavors queda una mama molt lletja o bé perquè el tumor és molt petit però està 

escampat per tota la mama, i aquesta no es pot salvar. No obstant, cada dia intentem 

fer menys reseccions de mama (mastectomies) i fer més cirurgia conservadora. I fins i 

tot a vegades el que fem ara és el que en diem cirurgia onco-plàstica, és a dir, tot i que 

ens emportem una part important del pit, i podria quedar lleig en relació a l’altre pit, 
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intentem amb l’ajuda d’una cirurgiana plàstica reduir l’altre pit perquè els dos pits 

quedin igual de reduïts. Amb aquesta nova intervenció intentem evitar que la dona es 

vegi mutilada d’un pit, i també amb totes les intervencions posteriors per reconstruir el 

pit, en què primer es posa una pròtesi per expandir la mama i després una altra perquè 

la mama pengi una mica i simuli una mama normal. 

 

 Quins teixits s’extreuen en una mastectomia? 

En una mastectomia es treu tota la mama menys el múscul i es conserva el màxim de 

pell preveient que algun dia li haurem de posar una pròtesi. I normalment hem 

d’extirpar el que en diem nosaltres, complex mugró-aurèola. 

 

 Quantes hores sol durar una cirurgia mamària? 

Això principalment depèn del tipus de cirurgia que realitzem. La més curta, que seria 

treure un tumor i fer la tècnica del gangli sentinella, duraria una hora o una hora i quart. 

I la més complicada que seria ser una reducció dels dos pits, i enun dels dos que 

reduïm treure un tumor extens, duraria dues hores o dues hores i mitja.  

 

 Quines proves prèvies cal realitzar abans de sotmetre el pacient a una 

cirurgia mamària? 

Independentment de les proves d’anestèsia que s’han de realitzar, per confirmar que 

no hi ha cap risc o si n’hi ha algun s’ha de saber quin és. Des del punt de vista 

quirúrgic, les proves que s’han de realitzar són les necessàries per comprovar que la 

malaltia només existeix en el pit, és a dir anar a confirmar o a descartar que no hi ha 

més lesió fora del pit. En cas que hi hagi més lesió fora del pit s’haurà de tractar. Si és 

a l’aixella, buidar els ganglis de l’aixella i en el cas de tumors molt grossos, s’ha d’anar 

a buscar si hi ha malaltia en els ossos i en el fetge. En cas que ens trobéssim a una 

dona amb malaltia als ossos i al fetge, és a dir, que està molt escampada, llavors el 

primer tractament a aplicar no seria la cirurgia sinó la quimioteràpia.  

  

 En els homes amb càncer de mama també se’ls realitzen les mateixes 

cirurgies de mama que a les dones? 

L’home pot tenir càncer de mama amb una freqüència molt més baixa, un o dos casos 

a l’any. Quan se’ls detecta el tumor, es realitza el mateix tractament, amb una 

diferència, no anem a conservar tant el pit, som molt més radicals. Primer perquè la 

relació tumor pit és molt petita, i això significa que anar a conservar el pit en un home 

que ja no en té és absurd i en segon lloc perquè el pit pels homes no té el valor 

sentimental que té per les dones. 
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 Es marca d’alguna manera la zona operada, en cas que s’hagi de tornar a 

obrir? 

Normalment com que nosaltres hem de treure tot el tumor, no deixem cap senyal. És 

diferent quan a un pacient se li fa una biòpsia d’un tumor molt petit i que creiem que al 

fer la biòpsia ens podem endur tot el tumor i llavors hi deixem un senyal que és un clip 

de titani a la zona del tumor per saber on era. 

 

 Per quins motius s’ha de tornar a obrir la zona operada? 

El motiu més freqüent que passa poc sovint però passa, és que hàgim de tornar a 

operar una mama després de treure el tumor perquè en l’anàlisi anatomopatològic de 

la peça quirúrgica, es veu que algun dels marges està afectat de tumor i per tant, cal 

tornar a obrir i ampliar-lo. Nosaltres quan parlem de marges ja identifiquem quin és el 

superior, l’inferior, etc. Tot i que si l’anàlisi que es fa en el mateix moment de l’operació 

es veu que els marges són lliures normalment en el posterior també surt així. També 

pot ser que en el mateix moment de l’operació s’hagi d’ampliar algun marge.  

 

Gangli sentinella: 

 

 Què és el gangli sentinella? 

El gangli sentinella és una tècnica nova que es fa a nivell mundial en tots els centres 

reconeguts i que nosaltres posem a la pràctica des de ja fa 3 o 4 anys. Es tracta de 

que malaltes que tenen tumors petits i que sospitem que només hi ha tumor en el pit i 

que no n’hi ha a l’aixella, allà on hi ha els ganglis, anar a demostrar que aquests 

ganglis no estan afectats i per tant, no s’han de treure. Per tal de demostrar-ho 

s’injecta una substància radioactiva en el tumor que ens ensenya en el supòsit que 

alguna cèl·lula tumoral marxés, quin seria el primer gangli que la rebria. Això es fa 

mitjançant la tècnica d’un col·loide marcat amb radiosonda que fa que per una 

gammagrafia que capta radiació ens quedi dibuixat el gangli. Durant la intervenció, 

tenim una sonda de senyals gamma que ens permet identificar el gangli sentinella, ja 

que pita. Després nosaltres l’extirpem, comprovem que l’hem tret i l’enviem a analitzar. 

Si aquest gangli és negatiu en cèl·lules cancerígenes, no caldrà que haguem 

d’extirpar-ne cap més. En cas que donés positiu, hauríem d’extirpar tots els ganglis 

axil·lars, si ens ho diuen durant l’operació, es realitzarà en el mateix moment. 

D’aquesta tècnica se’n beneficien molts pacients, ja que abans de manera sistemàtica, 

a la que es detectava un tumor per petit que fos, ja s’extirpaven tots els ganglis del 

braç. 
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Quan s’ha de fer un buidatge limfàtic, s’intenten treure el màxim de ganglis possibles 

de l’axil·la. 

 

Seguiment postoperatori: 

 

 Després d’una cirurgia mamària queden cicatrius molt pronunciades? 

Normalment intentem fer les cicatrius cada vegada més petites i en llocs que no es 

vegin, tot i que si el volum de la mama és molt petit i no es poden dissimular les 

cicatrius, llavors cal aplicar la cirurgia plàstica.  

 

 Quines són les principals complicacions després d’una cirurgia de 

mama?  

En general hi ha poques complicacions. Tot i que la més freqüent és la complicació 

quirúrgica en la qual hi ha una mica de sagnat en la cicatriu, hi ha un hematoma, per 

això deixem sempre uns drenatges. Una complicació molt rara, és que hi hagi una 

infecció de la ferida. 

 

 Com es realitza el seguiment postoperatori?  

Al principi el seguiment postoperatori el realitza el cirurgià o el ginecòleg que ha 

operat. Al cap de pocs dies el seguiment el fa l’oncòleg que és el que fa un seguiment 

més rigorós. El cirurgià o ginecòleg, veiem el pacient amb una certa periodicitat i si no 

és un malalt de risc el veiem cada 5 anys. Les proves que se solen fer són 

mamografies anuals i depèn de quins pacients, analítiques.  

 

Recuperació: 

 

 Quan temps tarden els pacients a recuperar-se de la cirurgia de mama? 

Això es bastant individual. Si la cirurgia és petita tardaran menys a recuperar-se que si 

la cirurgia és més agressiva. Si s’ha realitzat una tumorectomia sense buidatge limfàtic 

penso que amb quinze dies o tres setmanes aquest pacient ja pot estar recuperat. 

També cal dir que a vegades amb cirurgia no s’acaba tot el tractament. 

 

 Com és la recuperació d’una persona a la qual se li ha realitzat un 

buidatge limfàtic axil·lar? 

La infermera del programa recomana uns exercicis per tal que els pacients vagin 

recuperant la mobilitat del braç, tot i que cal dir que cada vegada menys perden 

mobilitat del braç ja que ara ja no ens emportem tanta musculatura.   
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Reconstrucció mamària: 

 

 Després de la cirurgia de mama les dones ja es poden posar pròtesis 

externes? Quan de temps les han de portar? 

Sí, ja que així també es protegeix la ferida. Gairebé es podria dir que quan surten de 

l’hospital les dones ja porten una pròtesi externa. 

 

El temps que les dones han de portar una pròtesi externa, depèn de la voluntat de la 

dona per tornar a entrar a quiròfan per realitzar-se una reconstrucció mamària, perquè 

algunes no es voldran sotmetre a una altra operació.  

 

 Quan es poden realitzar les reconstruccions mamàries? 

Normalment es realitza quan ja ha passat un any de la cirurgia. En el cas que hi ha 

hagut radioteràpia, com que la pell queda més danyada, normalment es fa a partir de 

l’any i mig de l’operació.   

 

 Quins són els criteris pels quals es decideix realitzar una reconstrucció 

mamària en el mateix moment que es realitza la cirurgia mamària? 

Depèn de la malalta, de la quantitat de pit que es perdi, de qualitat de pell que quedi 

sobre el pit, entre molts altres factors. 

 

 Una cirurgia mamària conservadora se sol reconstruir? 

Sí, ja que no presenta gaires problemes. Però la que més se sol reconstruir és la 

mastectomia. 

 

 Quins tipus de reconstruccions se solen realitzar? 

Existeixen diferents tipus, des de només posar una pròtesi sota la pell, a posar una 

pròtesi més un empelt o de només realitzar un empelt. Tota aquesta variació depèn 

bastant de la constitució de la malalta, de la qualitat de la pell i també per exemple una 

malalta amb un altre pit molt gros és molt difícil que amb una pròtesi arribi a 

aconseguir la forma de l’altre pit, llavors el que es fa es aguantar la pròtesi amb un 

empelt.  

 

 Quins són els llocs més freqüents dels quals s’extreu la pell de l’empelt? 

Es fa servir el teixit de l’abdomen, també el del dorsal (esquena) que aquest té 

l’avantatge que només fent voltar el teixit es pot cobrir el defecte. Es fan empelts en els 
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quals llavors es tornen a connectar artèries, tot i que és complicat de fer. I últimament, 

hi ha les tècniques noves d’injecció de greix que regeneren greix i probablement pot 

ser una cirurgia nova d’aquí a un temps. 

 

 Hi ha possibilitat de rebuig, com és que es produeix?  

Sí, però és molt baixa ja que es tracta de la pròpia pell, tot i que hi ha la possibilitat que 

no arribi la sang suficient. En cas que es produís rebuig caldria buscar una altra 

manera de reconstruir la mama.  

 

 Quantes hores dura la intervenció?  

Aquestes intervencions són més entretingudes i solen durar entre una hora i mitja o 

dues. 

 

 Quines són les principals complicacions? 

Bàsicament són les mateixes que hi ha en qualsevol altre cirurgia, com ara que poden 

aparèixer hematomes, la ferida es pot infectar i una altra que només sorgeix quan es 

realitza un empelt és qui hi hagi algun problema de reg sanguini, és a dir, que no a tot 

al teixit arribi sang donat que els vasos no estan ben connectats i que per tant es morin 

algunes cèl·lules.  

 

 Hi ha possibilitat de rebuig quan es posa un implant a la mama? I que es 

trenqui? 

Sí, però aquesta és molt baixa. A més, tenen totes un perfil que anomenen de llàgrima, 

molt anatòmic, les quals s’adapten molt bé a la mama i són molt mal·leables. A més a 

més, hi ha un catàleg en el qual el cirurgià pot escollir el tipus d’implant que aniria 

millor a la dona segons diversos factors que es valoren.  

 

Abans els implants tenien un risc més alt que aparegués alguna fissura. Ara 

actualment és molt més difícil atès que s’han millorat molt.  

 

 Al CHV es realitza una reconstrucció mamària en el mateix moment que 

es fa una mastectomia? 

No, perquè en molts casos després de la cirurgia es realitzen altres tractaments com 

ara la radioteràpia i una pròtesi impediria poder-ho realitzar. 

 

 Les dones poden alletar es seus fills després d’un càncer de mama? 
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Depenent del tipus de cirurgia que se’ls hi hagi realitzat podran o no podran, ja que si 

s’ha realitzar una mastectomia òbviament no podran. 

Entrevista al Dr. Raimon Rovira Saperas (ginecòleg) 

 

El Dr. Rovira és llicenciat en medicina des de l’any 1975 i després va realitzar 

l’especialització en ginecologia fins l’any 1981. Des de l’any 1982 exerceix la medicina 

al CHV. Forma part de la Societat Espanyola de Ginecologia i també és un dels 

membres que integren el comitè de mama del CHV. A més a més, és un dels 

especialistes que treballa al Consultori Bayés. 

 

Conceptes generals: 

 

 Quina és la funció d’un ginecòleg en el càncer de mama? 

Primer de tot aconsellem i animem a les dones que es realitzin les mamografies i en 

segon lloc el que fem és realitzar una exploració dels pits per tal de detectar algun 

nòdul si n’hi ha. Cada vegada que es vénen a fer una revisió ginecològica. I també 

aconsellem que les dones es realitzin una autoexplotació mamària un cop cada mes 

després de la regla. També realitzem el tractament quirúrgic del càncer de mama. 

 

 Quan es recomana començar a realitzar-se mamografies? 

Les edats que es recomana, per norma, si hi ha un cas directe a la família és 

començar als 40 anys i fer-ho de forma anual. Quan no hi ha cap cas directe a la 

família es recomana començar al voltant dels 45 anys i de forma biennal. A partir dels 

50 anys les dones entren en el programa de cribratge. Abans no entren en aquest 

programa les mamografies són recomanades pels metges de capçalera o ginecòleg. 

 

 En què consisteix una revisió ginecològica? Cada quan es realitza? I qui 

se la realitza? 

Consisteix en realitzar primer de tot l’exploració de les mames, després una exploració 

dels genitals (matriu, ovaris, etc.), es mira que no hi hagi cap lesió, ni quists ni tumors. 

Després es prenen unes mostres per portar a analitzar (Papanicolau). Aquestes 

revisions, si en principi la dona està bé, es realitzen cada dos o tres anys. Les dones 

se les comencen a realitzar quan porten dos anys mantenint relacions sexuals a nivell 

general, per tant, l’edat és molt variable. Si una dona no ha tingut relacions sexuals o 

les té esporàdicament s’aconsella començar a fer aquestes revisions als 25 anys.  
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Càncer de mama i embaràs: 

 

 Com és que existeix més ara que abans el càncer de mama en les dones 

embarassades? 

El càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent en la dona, llavors avui en dia 

les dones posposen molt l’embaràs. Anys endarrere les dones als 25 anys tenien el 

seu primer fill, actualment les dones el tenen als 30 o 35 anys. Això fa que moltes 

dones quan tenen el seu primer fill o segon, entrin en l’edat de risc de tenir càncer de 

mama. Tot i aquest augment, els casos són poc freqüents, les estadístiques diuen que 

hi ha un cas de cada 10.000 o 15.000 embarassades.  

 

 Com és es detecta el càncer de mama en les dones embarassades? 

En general s’utilitzen les mateixes tècniques, però sempre es detecta més tard del que 

es vol perquè els pits creixen i es fan durs i per tant costa més de palpar el tumor, i en 

cas de trobar-se un bulte no se li dóna importància ja que es relaciona amb els canvis 

que provoca l’embaràs. A més a més, costa més d’arribar a un diagnòstic sobretot si 

l’embaràs ja està molt avançat.  

 

 Quin és el tractament que se li pot aplicar? 

En principi el tractament del càncer de mama en una dona embarassada ha de ser 

exactament al mateix que el que té una dona que no està embarassada. Es poden 

operar, conservant el pit o no, es pot fer la quimioteràpia ja que els fàrmacs no afecten 

al fetus. El problema està en la radioteràpia i en la hormonoteràpia, ja que no es poden 

iniciar fins que la mare no ha tingut la criatura perquè és perillós pel fetus. En alguns 

casos, es pot avançar el part per tal de poder-los realitzar o s’han de posposar. 

 

 Quin pronòstic té el càncer de mama en una dona embarassada? 

En general és una mica pitjor perquè la detecció s’ha fet més tard i en la majoria de 

vegades els ganglis ja estan infectats i el càncer està més avançat.  

 

 En una dona embarassada se li realitzen les mateixes proves 

diagnòstiques que en una que no ho estigui? 

Sí, ja que s’ha de fer per tal de poder tractar el càncer. A més no suposen cap perill pel 

fetus i en les proves radiològiques aquest es protegeix amb un davantal de plom que 
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es posa la dona. En el cas de les biòpsies s’ha d’anar amb més de compte ja que hi ha 

més vascularització i és possible que aparegui un hematoma més fàcilment. 

 

 A partir de quantes setmanes es pot provocar un part prematur? 

L’ideal seria poder esperar les 37 setmanes que ja sabem que el fetus és madur, cal 

tenir en compte que un embaràs dura 40 setmanes, per tant, tres setmanes abans ja 

es podria provocar. Però si la dona ha de fer radioteràpia o algun tractament hormonal, 

a les 35 setmanes ja es pot provocar el part, abans no.  

 

 Què es fa quan es detecta el càncer de mama en una dona que està en la 

fase inicial de l’embaràs? 

S’ha de parlar amb la dona ja que si s’espera a tenir el fill no es podrà iniciar cap 

tractament com la radioteràpia ni tractament hormonal, i això empitjora el pronòstic. I 

tampoc es pot provocar el part perquè l’embaràs està en les seves fases inicials i 

queden molts mesos abans no es tindrà el fill. Algunes dones voldran tenir el seu fill, i 

d’altres optaran per avortar, tot i que cal tenir en compte que és un tema difícil. A més 

a més, en aquests estadis tan inicials de l’embaràs una operació o la quimioteràpia 

poden provocar un avortament natural. 

 

Càncer de mama en l’home: 

 

 Perquè és més freqüent el càncer de mama en les dones? 

Perquè la glàndula mamària en l’home és molt poc abundant i tampoc té la mateixa 

funció. A més a més, els homes tampoc tenen les hormones femenines com la 

progesterona i els estrògens que incrementen la divisió cel·lular de les cèl·lules 

mamàries.  

 

 Quin càncer de mama té més mal pronòstic el que es dóna en una dona o 

en un home?  

El fet és que com que es detecta de forma precoç el càncer de mama en la dona, 

aquest sempre tindrà millor pronòstic que el dels homes ja que aquest en ells se’ls 

detecta quan ja es pot palpar o dóna símptomes. 

 

 En els homes es realitzen les mateixes proves diagnòstiques que en les 

dones? I el mateix tractament? Els homes se solen realitzar 

reconstruccions mamàries i de mugró i arèola? 

És exactament el mateix tot i que ells no es fan revisions periòdiques, ja que com que 

tenen menys teixit de seguida es noten algun bulte. Cal tenir en compte que en els 
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homes no es realitza cirurgia conservadora perquè no tenen tant teixit per poder 

conservar. També se’ls pot realitzar hormonoteràpia, però una mica diferent de les 

dones.  

En els homes no es fa cap mena de reconstrucció mamària ja que el seu pit és pla i 

tampoc es realitza cap reconstrucció de arèola ni mugró. 

 

3.3.2.2. Àrea d’oncologia 

 

L’àrea d’oncologia és la zona en la qual es decideixen i s’apliquen els tractaments 

relacionats amb els fàrmacs (quimioteràpia i hormonoteràpia) i també es decideix si cal 

aplicar o no radioteràpia encara que no es pugui realitzar al CHV. Aquesta àrea està 

integrada per l’oncòleg, metge especialista en el càncer, i també per les infermeres 

que apliquen la quimioteràpia als pacients.  

 

Entrevista a la Dra. Rosa Mª Franquesa Grané (oncòloga del càncer de mama) 

 

La Dra. Franquesa és llicenciada en medicina des de l’any 1981 i després va realitzar 

l’especialització en oncologia que va acabar l’any 1985. Forma part de l’Associació 

Espanyola d’oncologia mèdica i també del grup GEICAM. Actualment és un dels 

integrants del comitè de mama del CHV. 

 

Aspectes generals: 

 

 Quina és la funció d’un oncòleg? 

És la prevenció i aplicació del tractament farmacològic del càncer. Tot i que les 

decisions sobre quin tractament cal aplicar es prenen en el comitè de mama, ja que el 

tractament és multidisciplinari. Ara bé, sóc jo la que decideixo quins fàrmacs cal aplicar 

i també si s’ha de realitzar algun tractament complementari per evitar la recidiva. 

   

 Quins són els càncer de mama més comuns? 

Cal tenir en compte que la classificació dels càncers de mama varia molt en el temps, 

tot i que el més freqüent és el ductal infiltrant i després trobaríem el lobel·lar. Ara però 

tot i definir-los segons la histologia, un càncer de mama ductal infiltrant histològicament 

parlant també es pot definir segons si presenta uns receptors hormonals com 

estrògens i progesterona o altres receptors com l’Her – 2/neu i d’aquí en sorgeixen 

cinc tipus. 
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 És molt freqüent la recidiva en el càncer de mama? 

Actualment ha disminuït el risc a causa dels tractament que s’apliquen. Nosaltres 

segons l’estadiatge que fem del càncer, és a dir, si hi ha ganglis positius, si presenta 

receptors hormonals, l’abast del càncer, etc, podem saber quin és el risc de recidiva 

local o a distància. Per exemple, si hi ha ganglis negatius, hi ha un 25% de risc de que 

hi hagi recidiva, encara que els ganglis fossin nets. En cas que apareix-hi una recidiva 

local a nivell de la mama i aquesta és una mama que s’ha conservat, es pot tornar a 

operar aquella mama tot i que el pronòstic és pitjor. Si existeix una recidiva a distància, 

el pronòstic és molt dolent ja que hi ha la possibilitat de que aquella malaltia ja no es 

pugui curar perquè no es pot aturar, tot i així s’aplicarà un tractament sistèmic per tal 

de fer-lo crònic.  

 

 Quins són els llocs més freqüents on fa metàstasi el càncer de mama? 

Als ossos i al pulmó. Això és segurament perquè són els primers llocs en els quals va 

la circulació de la sang després de la mama.  

 

Tractament del càncer de mama: 

 

 Quin tipus de tractament s’aplica en un tumor petit que es localitzi a la 

mama? 

Normalment, es fa un tractament quirúrgic, tot i que el càncer de mama s’ha definit 

com una malaltia sistèmica, és a dir, que afecta a altres zones i per tant, per evitar-ho 

s’aplica un tractament farmacològic com ara la quimioteràpia. I en cas que es conservi 

el pit es realitza radioteràpia. 

 

 A aspectes generals quin tipus de tractament aplicaria en un carcinoma in 

situ? I en un infiltrant? 

En cas que es tracti d’un càncer de mama in situ, totes les cèl·lules estan situades en 

una mateixa zona i per tant, no hi ha cap risc de que cap cèl·lula hagi marxat fora del 

pit i llavors, s’aplica només un tractament quirúrgic. Cal tenir en compte, que aquesta 

neoplàsia s’ha d’extirpar, ja que si no es fes hi hauria el risc que al cap d’uns anys,  

aquest es convertís en infiltrant. El problema dels càncers de mama in situ és que 

poden tornar a sorgir, i quan això passa, la majoria són infiltrants cosa que empitjora el 

pronòstic. Amb un càncer in situ s’ha de realitzar un tractament radical sobre el pit que 

és cirurgia i també radioteràpia sobre el pit, i pot ser que la dona perdi tot el pit ja que 

aquests solen ser molt extensos. En alguns casos, en cas que sigui un càncer de 

mama in situ d’alt risc, s’aplica la tècnica del gangli sentinella, perquè quan s’analitza 
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la peça quirúrgica ens podem trobar que una zona del càncer sigui infiltrant. Els 

càncers de mama infiltrants són els que tenen pitjor pronòstic, ja que en aquests les 

cèl·lules no estan concentrades en un sola zona, sinó que hi ha el perill que alguna 

d’elles afecti als ganglis de l’axil·la i a altres parts del cos, de manera que aquest pot 

causar la mort del pacient. En aquest s’aplica un tractament quirúrgic i sistèmic.  

 

 Quin tractament aplicaria en el cas d’un càncer inflamatori de mama?  

En principi el càncer de mama inflamatori, és un càncer que presenta molt mal 

pronòstic ja que en principi la cirurgia no cura la malaltia perquè aquest segur que 

presenta malaltia a distància, encara que en un principi realitzant un seguit de proves 

no es detecti. Normalment sempre s’aplica quimioteràpia.  

 

 En quins criteris es basa per aplicar un tipus de tractament o un altre? 

Bàsicament amb les característiques que presenta el tumor, si és positiu en algun 

receptor hormonal, si hi ha ganglis positius o no, etc. Un cop se saben les 

característiques del tumor, després a partir dels consensos establerts i de parlar-ho al 

comitè de mama s’estableix un tractament o un altre valorant quin és el més adequat. 

Per exemple si primer es vol reduir el tumor, s’aplicarà quimioteràpia i després es 

realitzarà una intervenció quirúrgica, o si es vol evitar la recidiva, normalment primer es 

realitzarà una intervenció quirúrgica i després un tractament sistèmic. Però 

normalment tots els tractaments requereixen que hi hagi una intervenció quirúrgica per 

tal d’extirpar el tumor.  

 

 Totes les dones que presenten algun receptor hormonal positiu se’ls 

aplica tractament hormonal? 

Sí. Tot i que primer s’aplicarà la quimioteràpia i després per anar a assegurar que la 

malaltia s’ha curat es donen fàrmacs antihormones com ara un antiestrògens o algun 

fàrmac que inhibeixi la fabricació de l’enzim que intervé en la formació d’alguna 

hormona. Cal tenir en compte que si el càncer no és positiu en algun receptor 

hormonal, no es pot aplicar cap tractament hormonal.  

  

 És vostè qui escull els fàrmacs que s’utilitzen en la quimioteràpia i 

l’hormonoteràpia? En quin criteri es basa? 

Sí. Bàsicament em baso en les guies i esquemes que existeixen però cada oncòleg 

aplicarà uns fàrmacs diferents, ja que normalment s’agafen aquells fàrmacs que es 

considera que aniran millor. Tot i que sempre hi ha dos o tres fàrmacs estàndards per 

a cada càncer.  
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 És vostè que decideix aplicar radioteràpia? 

Normalment sóc jo, tot i que l’última paraula sempre la té el radioterapeuta. En cas que 

es decideixi aplicar, com que aquí al CHV no tenim radioteràpia, s’ha d’anar a 

Barcelona a fer-la. Aquest tractament s’aplica a tots els càncers de mama infiltrants en 

els quals no s’ha tret el pit i als que s’ha tret el pit, perquè era un tumor gros, i 

possiblement hi havia ganglis afectats i per tant, hi ha més risc de que el càncer torni a 

aparèixer a la cicatriu. Un últim cas, és quan s’aplica la radioteràpia pal·liativa. Per 

exemple, un pacient que té metàstasi òssia, única o que li fa mal, es decideix irradiar a 

la zona. 

 

 Quan es realitza quimioteràpia s’han de realitzar anàlisis de sang? 

Normalment després de cada cicle es realitzen anàlisis de sang per tal de fer un 

recompte de les defenses, ja que ens podem trobar que aquestes hagin baixat molt, 

perquè cal tenir en compte que la quimioteràpia afecta també a les cèl·lules sanes 

(sobretot les del moll de l’os i les dels cabells). En cas que les defenses siguin molt 

baixes, abans de començar l’altre cicle esperem que el pacient es recuperi o a 

vegades es donen medicaments per recuperar més ràpidament les defenses durant la 

quimioteràpia. Les defenses baixaran igualment però es recuperaran abans i així 

s’evita que s’hagi de posposar l’altre cicle.  

 

 Quan dura un tractament de quimioteràpia? I un hormonal? 

Normalment sol durar entre sis i set mesos. I l’hormonoteràpia es realitza durant, com 

a mínim, cinc anys. Cal tenir en compte que són dos tractaments diferents i el primer 

és molt més agressiu que el segon.  

 

 Quins són els fàrmacs més utilitzats per la teràpia dirigida o diana? 

La teràpia diana s’aplica amb l’HER-2 positiu, que de fet és un tipus de càncer de 

mama (el 25% de casos de càncer de mama són d’aquest tipus). L’anticòs monoclonal 

que s’utilitza és el Trastuzumab. Actualment s’utilitza com a tractament complementari 

per tal d’evitar la recidiva. Un altre anticòs monoclonal que també s’està utilitzant en 

l’actualitat és un antiangiogènic (evita que les cèl·lules cancerígenes puguin formar 

vasos sanguinis) que s’utilitza en els càncers de mama disseminats. Finalment existeix 

un altre fàrmac que és el Lapanitib que no és un anticòs monoclonal, però forma part 

de la teràpia diana i s’utilitza amb l’HER-2 positiu. N’hi ha molts d’altres que estan en 

investigació però que encara no s’utilitzen a la pràctica.  

 

Seguiment del càncer de mama: 
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 Què es fa en el seguiment del càncer de mama? 

El pacient el veig un cop cada tres setmanes mentre està realitzant quimioteràpia per 

tal de controlar les defenses i definir els fàrmacs que se li donen. El seguiment que es 

realitza quan ja s’han acabat tots els tractaments, consisteix en realitzar bàsicament 

una mamografia un cop l’any per tal de detectar tot allò que pugi tornar a sorgir i que 

es pugui curar. Com ara per exemple una recidiva local. Depenent del pronòstic i del 

risc que hagi suposat el càncer que ha tingut el pacient, tindran visites més sovint o no 

amb mi. Alguns vindran cada tres mesos, d’altres cada sis i alguns potser les donaré 

d’alta perquè la seva malaltia està curada i el càncer té poc risc de recidiva i no caldrà 

que tornin. A part, també hi ha el seguiment que fa el cirurgià o ginecòleg que l’ha 

operat.  

 

 Perquè serveixen els marcadors tumorals? 

A vegades et poden ajudar a diagnosticar una recidiva a distància o local abans que 

doni símptomes. Tot i que les guies recomanen no utilitzar-los ja que poden crear 

confusions i també perquè es crea una angoixa ja que normalment quan hi ha una 

recidiva a distància o metàstasi, la malaltia no es pot curar. No obstant, els oncòlegs a 

vegades els mirem per tal de poder tractar encara que no sigui de forma curativa una 

recidiva o una metàstasi. També s’utilitzen com a guia per veure l’evolució d’un càncer 

que està disseminat i que s’està realitzant quimioteràpia. En principi, si es veu que el 

marcador disminueix pots pensar que el tractament funciona sense la necessitat de 

realitzar altres proves com ara ressonàncies o TAC.  

 

 Quins són els marcadors tumorals del càncer de mama? 

És el CA15.3. 

 

 Quan recomana a un pacient de càncer de mama que participi a un assaig 

clínic? 

Quan hi hagi un assaig en el qual es vulguin pacients amb les característiques que 

presenta el seu càncer. Jo sempre recomano als pacients que si tenen l’oportunitat de 

formar-ne part hi entrin perquè no els perjudicarà, sinó que fins i tot  milloraran, perquè 

pot ser que en el futur el tractament que investiguen sigui o acabi sent l’estàndard.  

 

Entrevista a la infermera Carme Autet Coll (infermera del servei d’oncologia i 

quimioteràpia del CHV) 

 

La infermera Carme Autet és diplomada en infermeria des de l’any 1980. Actualment 

és una de les infermeres que es troben en la zona de quimioteràpia del CHV, aplicant 



Treball de recerca                                                                                                        El Càncer de Mama 

 

2n de Batxillerat  Curs: 2009 - 2010 - 211 - 

aquest tractament als pacients. Forma part de la Junta local de Torelló d’Osona contra 

el càncer. 

 

 Què és la unitat de quimioteràpia? 

Els altres centres en diuen hospital de dia, en lloc d’unitat de quimioteràpia. Aquesta 

unitat es va inaugurar el 5 de Juny del 1992 i durant els primers anys només s’hi feia 

tractament de quimioteràpia, però ara hi realitzem altres tractaments ambulatoris.  

 

 Com se situen els pacients? 

En aquesta unitat procurem que si els pacients que estan amb el sèrum volen estar 

junts, doncs hi puguin estar. D’aquesta manera poden parlar entre ells ajudar-se i fer-

se recomanacions, tot i que nosaltres ja els en fem. No obstant, sempre n’hi ha alguns 

que volen més privacitat, llavors tanquem les cortines o els posem en una sala apart. 

Els pacients s’asseuen en unes butaques que es poden estirar mentre se’ls aplica el 

tractament. En aquesta zona disposem d’una televisió per tal que puguin veure-la 

durant l’estona que se’ls dóna el medicament, tot i que no la demanen gaire, i també 

disposem de diaris i revistes.  

 

 

 Com s’administra el tractament de quimioteràpia? 

Actualment s’aplica molt de forma oral, mitjançant pastilles, que llavors ja no cal que 

els pacients vinguin aquí. En aquesta zona s’administra la quimioteràpia que s’aplica a 

la vena. Tots els medicaments que van a la vena els passem per una màquina que es 

157 - Unitat de quimioteràpia del CHV. 
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diu bomba d’infusió. Aquesta el que fa és administrar el medicament. Nosaltres 

programem quantes gotes han de caure per unitat de temps, i la màquina ho fa. S’ha 

de fer així ja que es tracta de medicaments molt perillosos i tòxics i no es poden 

administrar de cop. En cas que la màquina no anés bé, aquesta emetria un so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On es preparen els medicaments de quimioteràpia que es donen per via 

intravenosa? 

Aquests es preparen a la zona de farmàcia del CHV i hi ha un camiller que ens els 

porta. Els medicaments arriben protegits de la llum amb unes bosses opaques, perquè 

sinó la majoria es podrien veure alterats. Cada citotòxic arriba amb una ampolleta, 

nosaltres no els barregem sinó que es barregen en el cos del pacient, i per tant, a cada 

pacient se li ha d’anar administrant cada citotòxic un per un.  

 

 

 

 

 

 

 

 Quina és la funció de la infermera del servei de quimioteràpia? 

Bàsicament el que fem és aplicar la quimioteràpia a través de la vena i després també 

fem tot una sèrie de recomanacions als pacients sobre el que han de fer i els 

expliquem una mica quins efectes els provocarà aquest tractament. De fet, tenim un 

fullet informatiu102 que donem als pacients, on s’expliquen els efectes secundaris més 

freqüents, amb un sèrie de recomanacions. Cal tenir en compte però que tots els 

                                                 
102

 Veure annex pàgina XIV.  

158 - Bomba d’infusió. 

159 - Carret on hi ha tot el material necessari per 
administrar la quimioteràpia. 
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pacients en tindran alguns de comuns i d’altres no, ja que això depèn del citotòxic que 

se li administri. Tot i així, actualment s’estan reduint els efectes secundaris de la 

quimioteràpia. Alguns pacients, fins i tot com que a vegades després de la 

quimioteràpia per via intravenosa es realitza per via oral, ens truquen o ens vénen a 

veure per demanar-nos alguns consells i perquè els expliquem quins efectes 

secundaris tindran.  

 

 

 

 En aquesta zona hi ha un despatx de visita mèdica? 

Sí, ja que gairebé sempre abans de realitzar una quimioteràpia es realitza una visita 

mèdica amb el metge que prescriu la quimioteràpia. Aquest es mira les anàlisis que 

s’han fet per tal de controlar que no baixin massa les defenses (leucòcits, hematies i 

plaquetes) i de passada també es mira la funció renal i hepàtica. Si es veu que 

aquestes funcions o les defenses no estan bé es posposa uns dies la quimioteràpia o 

en alguns casos es pot arribar a parar. El dia abans d’iniciar un cicle del tractament els 

pacients es van a fer les anàlisis, en alguns centres fins i tot es realitzen el mateix dia. 

Els pacients abans de fer el tractament, tenen la visita amb el metge i depenent dels 

resultats de les anàlisis, el metge dóna l’ordre o no de realitzar la quimioteràpia. Ell té 

un codi i mitjançant un programa informàtic, dóna l’ordre de realitzar el tractament. 

Automàticament aquell pacient i que està en vermell surt verd en el nostre ordinador i 

en el de farmàcia, de manera que ja poden preparar el medicament. Un cop els 

160 - Cartell informatiu de la quimioteràpia. 
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pacients ja se’ls ha aplicat el medicament nosaltres els validem a l’ordinador i el 

pacient apareix en blau.  

 Durant quanta estona s’hi ha d’estar el pacient en aquesta zona? 

Normalment tres hores perquè primer se l’ha de punxar. Després, primer se li posa 

sèrum per hidratar-los, ja que es tracta d’uns medicaments molt tòxics. Després 

s’administra el medicament i finalment es torna a aplicar sèrum. Alguns hi poden estar 

una hora i d’altres fins i tot vuit. 

 

 Cada quan vénen? 

Alguns vénen un cop per setmana, d’altres diàriament, alguns cada tres i d’altres dues 

setmanes seguides i una que no, etc. Això depèn dels cicles de quimioteràpia i el tipus 

de fàrmacs que s’apliquen. És l’oncòleg qui ho decideix, perquè cada medicament té la 

seva periodicitat.  
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3.4. Incidència del càncer de mama a Espanya 

 

El càncer de mama és el més freqüent dels tumor malignes de la dona. La incidència a 

Espanya és entre 40 i 60 nous casos per 100.000 habitants a l’any i la mortalitat a 

Espanya és de 28,2 per 100.000 habitants a l’any.  

 

Cal dir que a Espanya només el 15 – 20% dels tumors que es diagnostiquen són 

menors de 2 cm, davant del 60 – 70% dels altres països. Així mateix, és important 

destacar que les campanyes de detecció precoç poden disminuir fins un 30% la 

mortalitat per càncer de mama. 

 

El 1963 l’estudi HIP (Health Insurance Plan Project) de Nova York va demostrar una 

reducció de la mortalitat produïda pel càncer de mama en un 30% amb el cribratge de 

mama.  

 

Per tant, sembla justificada la implantació a Espanya d’un programa de cribratge pel 

càncer de mama, ja que és l'única mesura eficaç en la lluita contra la mortalitat 

produïda pel càncer de mama103.  

 

 Gràfic 1104: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 Dades extretes de la pàgina web: http://www.uninet.edu. 
104

 El gràfic correspon a la font del Col·legi Americà de la Salut: incidència dels tumors més freqüents en homes i 

dones. 
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En el gràfic 1 es pot apreciar l’evolució en la incidència dels càncers més importants 

que afecten a les persones des del 1975 fins al 2001, a nivell mundial. La gràfica de la 

dreta correspon a la incidència dels càncers més freqüents en les dones. Es pot veure 

que el càncer amb una  incidència més important respecte als altres és el de mama. A  

més a més, el nombre de dones afectades pel càncer de mama al 1975 és més baixa 

que la del 2001 la qual cosa indica que hi ha hagut un increment important en les 

dones afectades pel càncer de mama, passant d’uns 100 casos per cada 100.000 

dones a uns 130 casos.  

 

En el cas dels homes (gràfic de l’esquerra) el càncer de pròstata és el que té una 

incidència molt superior respecte els altres. Es pot apreciar que entre el 1991 i el 1995 

hi ha una alta incidència d’aquest càncer en el homes respecte els altres anys, tot i 

que uns anys després ha disminuït però la seva afectació és més alta respecte la que 

hi havia el 1997. 

 

 Gràfic 2105: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A nivell espanyol tal com es pot veure en la taula següent, el càncer de mama és el 

tipus de càncer que produeix més morts en les dones al 2005. En el gràfic de la dreta 

                                                 
105

 El gràfic ha estat proporcionat pel Consorci de l’Hospital de Vic (CHV) 
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es pot veure com la mortalitat106 del càncer de mama ha anat disminuint des del 1990 

fins al 2005 gràcies a la implantació del programa de cribratge, tot i que també hi ha 

altres factors que hi intervenen, com la millora en els tractaments. Al 2005 van morir 

per càncer de mama a Espanya 18,6 x 100.000 dones /any. La tendència és de 

disminució de la mortalitat un 2,4% anual. La supervivència global a Europa als 5 anys 

és del 78% i a Espanya una mica superior, del 83%.  

 

En l’últim gràfic es pot observar que  la incidència del càncer de mama augmenta amb 

l’edat. A partir de la cinquena dècada augmenta el risc de tenir càncer de mama. Per 

això a partir dels 50 anys és recomanable realitzar-se una mamografia cada 2 anys. 

 

2.4.2. Incidència del càncer de mama a Catalunya107 

 

A Catalunya, el nombre de casos de càncer va augmentar entre el 1985 i el 2002 en 

gran part per l’envelliment de la població, per la major exposició a factors etiològics i 

pel creixement de la capacitat diagnòstica, la detecció precoç i les millores del registre 

de la malaltia. Els indicadors de càncer van mostrar un clar increment de la incidència 

tant en homes com en dones. El càncer de pròstata, el colorectal i el de pulmó en els 

homes van ser les localitzacions tumorals que van presentar la incidència més alta. En 

les dones, la incidència de pulmó va ser molt baixa però amb una forta tendència 

creixent, sobretot en les dones més joves. El càncer de mama i el colorectal van ser 

els tumors malignes més freqüents en les dones i amb tendència a l’increment. 

  

3.4.1.1. Mortalitat per càncer a Barcelona 

 

Durant el darrer quinquenni del que tenim dades (2001 – 2005) a Barcelona es van 

produir 82.561 defuncions de les qual 22.067 van ser per càncer. El càncer constitueix 

la primera causa de mort en els homes amb una taxa de 352,9 per 100.000 homes per 

sobre de les malalties cardiovasculars, respiratòries i digestives. En les dones, el 

càncer constitueix la segona causa de mort per darrera de les cardiovasculars amb 

una taxa de 217,7 per 100.000 dones. (Figura 1) 

                                                 
106

 La mortalitat és un bon indicador de la magnitud del càncer tot i que cal tenir en compte que la mortalitat per càncer 

pot veure’s afectada per la prevenció primària, el cribratge i la recerca de nous tractaments. La detecció del càncer en 
estadis poc avançats millora la possibilitat de tractament i en conseqüència, millora la supervivència del càncer.  
107

 Dades extretes del registre de tumors de Barcelona 2009. 
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Els tumors malignes més freqüents van ser el càncer de pulmó en els homes (97,9 

morts per 100.000 homes) i el càncer de mama en les dones (38,2 morts per 100.000 

dones).  

 
Entre les dones, el tumor maligne més freqüent va ser el de mama en tot els grups 

d’edat, tot i que en les dones de 74 i més anys, el tumor maligne de mama i el de 

còlon van presentar taxes similars.  

Figura 1. Taxes de mortalitat per 100.000 habitants dels principals grans grups 

de causes de mortalitat segons el sexe. Barcelona, 2001 – 2005.  
 
Font: Registre de Mortalitat de Barcelona, ASPB. 

Figura 2. Taxes de mortalitat de les principals localitzacions tumorals segons el sexe. Barcelona, 

2001 – 2005. 
 
Font: Registre de Mortalitat de Barcelona, ASPB. 
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3.4.2.  Incidència del càncer de mama al Consorci Hospitalari 

de Vic (CHV)108 

 

El càncer de mama és present en tots els grups d’edat en les dones i les edats que 

van dels 40 als 69 anys aporten el 65,4% de casos. El tipus histològic més freqüent és 

el carcionoma ductal infiltrant (88%).  

 

En termes absoluts, les localitzacions més prevalents dels residents de la comarca 

d’Osona són les de colo-rectal, pròstata, mama femenina, bufeta urinària, pulmó, 

estómac i endometri.  

  

 

                                                 
108

 Registre hospitalari de tumors del CHV memòria del 2008. 

Figura 3. Taxes de mortalitat específiques per 100.000 habitants dels tumors 

malignes més freqüents per grups d’edat en les dones. Barcelona, 2001 – 
2005. 
 
Font: Registre de Mortalitat de Barcelona, ASPB. 

Figura 4. Evolució anual del nombre de pacients registrats per les topografies més 

prevalents. 
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El nombre de casos detectats de càncer de mama ha estat el més alt de tots fins hi tot 

quan els anys 2003 – 2004 va disminuir per sota dels 10 casos per cada 10.000 

habitants. Els anys següents ha augmentat per sobre dels 10 casos i durant l’any 2008 

s’han detectat 10 casos per cada 10.000 habitants. 

 

 Distribució segons l’edat del nombre de casos de neoplàsies de mama 

detectades al  CHV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre les edats de 50 – 69 anys es detecten la majoria de càncers de mama, la suma 

dels dos percentatges és d’un 46,7% de tots els casos de neoplàsies de mama 

detectades al CHV. Això significa que gairebé un 50% del casos de càncer de mama 

que es detecten al CHV es donen entre les edats de 50 – 69 anys que corresponen a 

les edats que es realitza el cribratge de mama.  
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2.5. Programa de Detecció Precoç del Càncer de 

Mama (PDPCM) d’Osona 

 

El cribratge de mama es tracta d’un programa poblacional de detecció precoç que es 

realitza en les dones que estan en un període d’edat entre 50 i 69 anys i que no hagin 

tingut càncer de mama. En aquest programa es realitza una mamografia bilateral cada 

dos anys109.  

 

2.5.1. Resultats del PDPCM d’Osona 2007 – 2008  

Figura 5 

Indicadors Generals. Quarta Ronda110 

Població diana 15574 

Població diana subsidiària de cribratge 14941 

Població diana convocada 14085 

Població convocada corregida 13829 

Dones amb mamografies en els 12 mesos anteriors a la citació 
proposada 

160 (1,2%) 

Dones visitades (participants) 12172 (88,0%) 

Dones cribrades 12172 

Dones convocades no participants 1657 (12,0%) 

Dones convocades cobertes 12332 (99,2%) 

Percentatge de recitació 5,1% (666) 

Biòpsies obertes benignes (taxa per 1000 dones cribrades) 5 (0,4%0) 

Neoplàsies diagnosticades en el si del PCCM
111

 (taxa per 1000 dones 
cribrades) 

50 (4,1%0) 

Neoplàsies detectades en estadi 0 i I 27 (57,4%) 

Càncers invasius <=10mm (%) 11 (27,5%) 

Neoplàsies detectades amb tractament quirúrgic conservador 47 (100%) 

Temps d’obtenció de resultats de la mamografia, dies (d.s.) 5,1 (4,5) 

Temps entre mamografia i diagnòstic de malignitat, dies (d.s.) 29,3 (16,5) 

Temps entre la mamografia i el tractament quirúrgic, dies (d.s.) 54,3 (18,7) 

                                                 
109

 Veure pàgina 102, informació del programa de cribratge del càncer de mama. 
110

 Veure entrevista Dra. Martínez quarta ronda pàgina 227. 
111

 Programa de cribratge del càncer de mama (PCCM). 
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El PDPCM d’Osona es realitza al Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la població diana 

dels dos últims anys (2007 – 2008) ha estat de 15.574 dones. Però les dones que han 

estat citades un cop corregida la població diana (s’han tret de programa aquelles 

dones que han mort, ja han tingut un càncer de mama o presenten alguna discapacitat 

que impedeix realitzar una mamografia correctament) ha estat de 13.829 dones. 

D’aquestes dones, les participants al programa han sigut 12.172, d’aquí surt que la 

participació al programa que ha estat d’un 88%, això indica que hi ha una alta 

participació al programa. Hi ha 1.657 dones convocades al programa que no hi 

participen, i representen el 12% de les dones de la comarca d’Osona. 

 

El percentatge de recitació ha estat d’un 5,1%, per tant, 666 dones han estat 

convocades novament per venir a fer-se noves mamografies o altres proves 

complementàries perquè el radiòleg ha detectat alguna anormalitat a la mama. En el 

PCCM d’Osona s’han detectat (entre el 2007 – 2008) 50 neoplàsies per cada 1000 

dones cribrades. I 27 d’aquestes eren neoplàsies d’estadi 0 (càncer in situ) i d’estadi I  

(tumor maligne més petit de 2cm i amb ganglis axil·lars negatius). Dels càncers 

invasius menors o iguals a 10mm se n’han detectat 11. 

 

3.5.2. Resum Indicadors del PDPCM d’Osona 2007 – 2008 

(quarta ronda) 

Figura 6 

Indicador Cribratge inicial Cribratge successiu 

Participació dones 
invitades 

> 70% (57,8%)  > 70% (95,7%)  

Recitacions < 7% (15,2%) < 5% (5,1%) 

Taxa detecció neoplàsies 
(per 1000 dones) 

> 4,6 (6,0) > 2,3 (3,7%) 

Percentatge càncers 
invasius < 10mm 

> 20% (14,2%) > 25% (35,7%) 

Percentatge de carcinomes 
in situ 

10% (30,0%) 10% (12,1%) 

Percentatge de carcinomes 
invasors amb ganglis 
negatius 

> 20% (85,7%) > 25% (82,14%) 

*Els percentatges en negreta són els obtinguts pel PDPCM d’Osona i els altres els indicadors marcats per la Guia  
Europea de cribratge. 
 

En la taula següent hi trobem els principals indicadors establers per la European 

guidelines for quality assurance in mammography screening, que serveixen per establir 

el bon funcionament del programa de cribratge. A cada indicador s’hi ha establert un 

determinat percentatge sobre el qual cada programa de cribratge ha d’intentar complir, 
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tot i que no és estrictament necessari ja que es tracten d’uns percentatges orientatius 

extrets dels registres de càncers de mama i programes de cribratge d’altres països, 

dels quals s’ha fet una mitjana. És per això que certs indicadors no coincideixen del tot 

i també que només s’utilitzen alguns dels indicadors, atès que la manera de treballar 

de cada país és diferent, això implica que s’obtinguin resultats diferents. 

 

Pel que fa a l’indicador de participació de dones invitades, la Guia Europea (GE) 

recomana que sigui superior al 70% tant en el cribratge inicial, és a dir, aquell que es 

realitza a aquelles dones per primera vegada; com el successiu, aquell que es realitza 

cada 2 anys a aquelles dones que ja han vingut un cop. En el PDPCM de la comarca 

d’Osona el cribratge inicial durant la quarta ronda la participació ha estat d’un 57,8%, 

aquest està per sota del percentatge recomanat per la GE, tot i que és el més alt de tot 

Catalunya. El motiu és perquè les dones que no han volgut participar al programa en el 

moment que se les va invitar per primera vegada, és difícil que accedeixin a participar-

hi més endavant, però es continuen citant i això fa que baixi el percentatge de 

participació per primer cop. Cal remarcar que aquest percentatge sempre ha estat baix 

al llarg de tots els anys en què s’ha realitzat el PDPCM a Osona. En el cribratge 

successiu, el percentatge de participació és gairebé d’un 100% això significa que les 

dones que han vingut a fer-se una mamografia algun cop, continuen venint cada dos 

anys, és a dir, són fidels al programa. 

 

En l’àmbit de l’indicador de les recitacions, la GE recomana que sigui inferior a un 7% 

en el cribratge inicial i inferior a un 5% en el cribratge successiu. En el PDPCM 

d’Osona, en la quarta ronda (2007 – 2008) el percentatge de recitacions en el cribratge 

inicial ha estat d’un 15,2%, molt per sobre del recomanat per la GE i en el cribratge 

successiu ha estat d’un 5,1%. La causa que en el cribratge inicial el percentatge de 

recitacions sigui per sobre del recomanat és perquè no hi ha mamografies prèvies per 

comparar les imatges i, si es troba alguna alteració en la mama, cal realitzar més 

proves complementàries per tal de saber si la lesió no té importància i és normal en la 

mama o pot ser una sospita de càncer. En canvi, les dones que han vingut algun altre 

cop, com que es disposa de mamografies prèvies per poder comparar les imatges, no 

cal fer tantes recitacions i per això està dins del percentatge recomanat.  

 

Un altre indicador important és la taxa de detecció de neoplàsies per 1000 dones que 

es realitzen una mamografia. La GE recomana que les dones que venen per primera 

vegada a fer-se una mamografia sigui superior a 4,6 per cada 1000 dones que es 

realitzen una mamografia. En el PDPCM d’Osona, en la quarta ronda és de 6 per cada 

1000 dones això significa que Osona té un percentatge alt de càncer de mama. En les 
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dones que ja han participat al PDPCM altres vegades la GE recomana que sigui 

superior a 2,3 per cada 1000 dones que es realitzen una mamografia. A Osona és de 

3,7 per cada 1000 dones que es realitzen una mamografia en el PDPCM, un altre punt 

que remarca que a la comarca d’Osona hi ha un alt percentatge de càncer de mama, 

ja que la variació amb les altres rondes ha estat mínima.  

 

En conjunt, durant els dos últims anys s’han diagnosticat 50 casos de neoplàsies de 

mama, això suposa un 4,1 per cada 1000 dones que s’han realitzat una mamografia 

en el PDPCM d’Osona112.  

 

En l’àmbit de l’indicador de tumors petits detectats pel PDPCM, que corresponen als 

càncers invasius amb una mida inferior a 10mm i als carcinomes in situ, la GE 

recomana que en el cribratge inicial el percentatge sigui superior al 20%, i en el segon 

un 10%. A la quarta ronda del PDPCM a Osona, el percentatge de tumors invasius 

inferiors a 10mm detectats ha estat d’un 14,2%, per tant ha estat inferior al recomanat, 

però el percentatge de carcinomes in situ ha estat d’un 30%, molt per sobre del mínim 

recomanat. Això significa una alta detecció de càncer de mama precoçment. En el 

cribratge successiu la GE recomana que el percentatge de càncers de mama invasius 

inferiors a 10mm diagnosticats sigui superior a un 25%, és a dir que corresponguin a 

una quarta part del total de càncers de mama diagnosticats i el de carcinomes in situ 

sigui d’un 10%. A Osona en la quarta ronda del programa, el primer, el percentatge ha 

estat d’un 35,7%, aquest està molt per sobre del percentatge mínim establert. Pel que 

fa el segon (carcinomes in situ) el percentatge ha estat d’un 12,1%, molt a prop del 

mínim establert.  

 

Pel que fa al percentatge de carcinomes invasors diagnosticats estiguin a la fase que 

estiguin, la GE recomana que més d’un 20% en el cribratge inicial i d’un 25% en el 

cribratge successiu siguin diagnosticats amb ganglis negatius, ja que això significa que 

el càncer de mama té més bon pronòstic. Com més alt sigui el percentatge, significa 

que millor funciona el PDPCM, ja que el seu objectiu principal és diagnosticar càncers 

de mama en les fases més inicials. En la quarta ronda del PDPCM d’Osona el 

percentatge en el cribratge inicial ha estat d’un 85,7% i en el cribratge successiu ha 

estat d’un 82,14%. Tots dos han estat molt per sobre del mínim establert per la GE, 

això significa que el PDPCM d’Osona té un bon funcionament atès que més de la 

meitat dels càncers de mama diagnosticats en el programa es detecten en les seves 

fases inicials. 

                                                 
112

 Aquest últim punt fa referència a la figura 5 en el punt que diu neoplàsies diagnosticades en el si del PCCM (taxa 

per 1000 dones cribades (veure pàgina 221). 
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3.5.3. Funcionament del PDPCM d’Osona 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El PDPCM d’Osona es posa en contacte amb les dones de 50 anys que entren en el 

programa mitjançant una carta de presentació en la qual s’explica a la dona que està 

dintre del PDPCM d’Osona i també se la informa en què consisteix el programa. A més 

a més, també se li notifica que en un temps prudencial rebrà una carta de citació amb 

el dia i hora programats per realitzar-se la mamografia113. Tant a la carta de 

presentació com a la de citació, hi ha un telèfon de contacte per a qualsevol dubte que 

pugui sorgir sobre el programa o per canviar el dia i l’hora de la mamografia o per dir 

que no es vol participar en el programa, etc. 

                                                 
113

 Veure annex a partir de la pàgina V models de cartes enviades. 

Estructura del PDPCM a Osona 

Carta de presentació 

Carta de citació amb el dia i hora 

Realització d’una mamografia (Mx) 

NO 

Motius: 

 No vol 

 Oblit  

 Mx Privades 

Trucada telefònica 

Sí 

Control normal 
dos anys 

Control a 
l’any 

Control als 
6 mesos 

Recitació 

Resultat enviat per carta 

Trucada telefònica 
infermera del 

programa 

Repetir Mx Projeccions 
addicionals 

Ecografia BAG BEX 

Comitè de mama  
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Si la dona no es presenta el dia de la mamografia, el dia següent es realitza un trucada 

telefònica per part de les administratives del programa al telèfon que es té de contacte 

per tal de saber perquè no ha vingut. Els motius poden ser diversos: o bé perquè se 

n’ha oblidat, o era de vacances, llavors cal reprogramar la mamografia; o bé perquè no 

ha rebut la carta i llavors cal comprovar les dades; també pot ser perquè no vol (tenen 

por que els trobin alguna cosa i no pensen en la part positiva) o també perquè ja se la 

fa en una consulta privada. 

 

En cas que es realitzi la mamografia i un cop llegida pels radiòlegs, el següent control 

pot ser: 

 Normal (als dos anys). Cal tenir en compte que en aquest hi poden haver 

troballes a la mama, és a dir, petites lesions però que no són malignes i que no 

hi evolucionaran (patologia benigne). 

 Control avançat (a l’any). El radiòleg considera que en aquesta mamografia 

hi ha alguna patologia que cal controlar com per exemple unes 

microcalcificacions (patologia benigne).  

 Control avançat (6 mesos). El radiòleg detecta una patologia probablement 

benigne però que cal controlar, per si creix ràpidament. 

 

La notificació d’aquest resultat es fa mitjançant una carta que s’envia a la dona.  

 

Per altra banda, els radiòlegs poden considerar que s’hagi de realitzar una recitació de 

la dona que s’ha realitzat la mamografia de cribratge. En aquest moment és quan la 

infermera del programa de cribratge o la gestora de casos, truca a la dona per tal 

de: 

 

 Repetir mamografia. El radiòleg demana que la dona es torni a fer la 

mamografia ja que el tècnic radiòleg no ha realitzat una bona mamografia o el 

mamògraf no funciona correctament perquè en la mamografia no es veu la 

mama correctament o bé la mamografia està mal enfocada, etc.  

 Projeccions addicionals. Significa que hi ha una zona de la mamografia que 

no s’acaba de veure prou bé o hi ha una petita lesió en la mama que no 

s’acaba de veure exactament què és i per tant, cal repetir la mamografia però 

només comprimint la zona de la mama que es col ampliar i veure millor.   

 Ecografia. Per tal de saber si una lesió és sòlida o líquida i identificar-la. 

 BAG (biòpsia per agulla gruixuda). Per tal d’identificar el tipus de lesió i 

saber si és maligna. 
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 BEX (biòpsia per esterotàxia). Per tal d’identificar el tipus de lesió i saber si 

és maligna.  

 

Si es detecta qualsevol lesió en la mama maligna o d’alt risc de malignitat, el cas de la 

pacient passa al comitè de patologia mamària114 on es decidiran les proves que es 

realitzaran a la dona per tal de determinar l’abast de la lesió i el tipus de tractament 

que s’aplicarà a la pacient. El comitè de mama del CHV està integrat per la Dra. Judit 

Ribé (radiòloga), la Dra. Mª José Martínez (anatomopatòloga i cap de la UPA de 

cribratge) de mama), la Maido Baulenas (infermera gestora de casos), el Dr. Constantí 

Serra (cirurgià de mama), el Dr. Raimon Rovira (ginecòleg) i la Dra. Rosa Mª 

Franquesa (oncòloga).  

 

3.5.3.1. Entrevista a la Dra. Martínez (anatomopatòloga i cap de 

la UPA de cribratge115) 

 

Conceptes generals, cribratge: 

 

 Què és el cribratge? 

El cribratge significa buscar una malaltia determinada dins d’una població que es 

considera que està sana mitjançant una prova que permet detectar aquesta malaltia, i 

així poder donar un tractament a aquelles persona a les quals se’ls hi hagi detectat.   

 

En el càncer de mama el cribratge el que intenta és detectar lesions malignes (càncer) 

quan són petites. Es fa una mamografia a dones que en principi estan sanes. Si la 

mamografia és negativa, es tornaran a fer la mamografia al cap de dos anys. Les que 

tenen una mamografia que té alguna alteració tenen un risc que aquesta lesió sigui un 

tumor i se’ls farien més proves per tal de veure de quin tipus de lesió es tracta.  

 

Per tant, el cribratge ens divideix la població en dos grups, un que no tenen risc de 

tenir la malaltia i en el cas del càncer de mama de no tenir-ne i un altre que tenen un 

risc de tenir-ne. 

 

 Perquè es va decidir fer cribratge de mama? 

El càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent en les dones i el que més morts 

produeix, és la principal causa de mort en les dones en qualsevol grup d’edat. 

                                                 
114

 Per saber què és el comitè de mama veure pàgina 178. 
115

 Presentació pàgina 191. 
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A més a més, també s’ha vist que hi ha una relació entre la mida del tumor i el 

pronòstic que aquest té. És a dir, en les dones en què es detecta un tumor molt petit, 

que s’ha diagnosticat precoçment, se’ls dóna un tractament i el percentatge de curació 

és gairebé del 100%. En canvi, a mesura que el tumor va sent més gran, les dones 

tenen menys probabilitats de curar-se, no vol dir que es morin totes, però pot ser que 

només arribin a curar-se un 50% de les dones a les quals se’ls hi ha diagnosticat. 

 

Sabent que hi ha aquesta relació, es fa el programa de detecció precoç o cribratge de 

mama per tal de detectar les lesions de mama quan són petites.  

 

 El cribratge de mama es realitza a totes les edats? 

No, sinó a aquelles en què el càncer de mama és més freqüent i també en què si es 

detecta abans, el càncer de mama té millor pronòstic. És per això que el cribratge de 

mama no es dirigeix a totes les dones de totes les edats, sinó a la franja que va del 50 

als 69 anys.  

 

Les dones de 50 a 69 anys són les que participen en el que s’anomena cribratge 

poblacional, perquè es fa a tot el grup de població d’una edat determinada.  

 

 En quins llocs es realitza el cribratge de mama? 

El cribratge de mama es realitza a nivell mundial, cal especificar que només es 

realitzarà en els països desenvolupats ja que són els que disposen de suficients 

recursos per realitzar un programa de cribratge. A cada país funciona d’una manera 

diferents però el grups d’edat de dones que s’agafen per fer cribratge generalment són 

entre 50 i 70 anys perquè s’ha vist que són les que tenen un risc més alt i millor 

pronòstic.  

 

A nivell d’Espanya també es realitza el cribratge de mama mitjançant el programa de 

detecció precoç del càncer de mama (PDPCM). Cada comunitat autònoma té el seu 

funcionament perquè per exemple la comunitat de Navarra inicia el cribratge de mama 

en les dones que tenen 45 anys, mentre que a Catalunya s’inicia en aquelles que en 

tenen 50.  

 

Dins de Catalunya el programa es divideix per comarques, és a dir cada comarca té 

una Oficina Tècnica de Cribratge (OTC) en el qual s’organitza i realitza el PDPCM. A la 

comarca d’Osona el PDPCM té la OTC al CHV i invita a totes les dones que tenen 

entre 50 i 69 anys de la comarca.   
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Programa de detecció precoç del càncer de mama: 

 

 Quan es va aplicar el PDPCM a Osona? Quants anys porta de 

funcionament? 

A la comarca d’Osona el PDPCM es va posar en marxa a finals de l’any 2000 

(desembre) per tant, es considera que funciona des de l’any 2001. Actualment s’està 

realitzant el que s’anomena la cinquena ronda (2009 – 2010) del cribratge, 9 anys de 

funcionament del programa. Això es perquè en principi la freqüència en què s’han de 

realitzar les mamografies a partir dels 50 anys és cada 2 anys, per tant, una dona que 

s’hagi fet una mamografia ara al 2009, si tot es normal, la següent mamografia li 

tocaria al 2011 i d’aquest període nosaltres en diem que és una ronda, que equival a 

dos anys, un període en què totes les dones que els toqui fer-se una mamografia en 

aquesta època els la puguem realitzar.  

 

 Com són els tumors que es detecten a partir del PDPCM? 

Normalment són tumors molt petits que no es poden palpar i no donen símptomes, ja 

que aquests són els que tenen millor pronòstic i els que s’haurien de detectar sempre 

que hi hagués alguna lesió mamària a la mamografia. Tot i que a vegades se’n 

detecten alguns de més grans i que ja són palpables, atès que a la dona ja se li ha 

notat però li fa por anar al metge de capçalera i si se la invita a participar a un 

programa de cribratge en què es fa una mamografia gratuïta aprofita l’ocasió i se li 

detecta el tumor.  

 

Dones participants en el PDPCM i subvencions: 

 

 Com se seleccionen les dones que entren en el PDPCM d’Osona? 

Primer es busquen totes les dones, en aquest cas de la comarca d’Osona, que 

compleixen els criteris per entrar en el programa a través dels registres que ens 

dóna el Servei Català de la Salut: 

- Que estiguin en un grup d’edat entre 50 a 69 anys 

- Que visquin a la comarca d’Osona. 

- Que no tinguin cap criteri d’exclusió, com ara: que estiguin mortes, que tinguin 

un diagnòstic previ de càncer de mama, ja que aquestes dones han de fer 

controls amb el seu metge corresponent perquè aquests són més acurats i més 

seguits, i que hi hagi una causa que impossibiliti que participi (no es pugui 

realitzar una mamografia, etc.). Cal tenir en compte que malalties com una 

diabetis no impossibiliten realitzar-se una mamografia.  
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Després se’ls envia una carta informant-les del programa amb un tríptic informatiu116 i 

seguidament una altra carta amb el dia i l’hora programats. Tot això funciona a través 

d’un programa informàtic que selecciona a les dones i realitza les cartes cada any que 

a la dona li toca anar-se a fer una mamografia en el PDPCM. 

 

 Perquè no entren en el programa dones més joves o més grans de 50 a 69 

anys? 

Les dones d’aquest grup d’edat (50 – 69 anys) són les que obtenen més benefici del 

programa, perquè en els altres grups d’edat el càncer de mama evoluciona de manera 

diferent i no s’obté tan benefici. En les dones més gran el càncer evoluciona d’una 

forma més lenta, a més a més tenen més risc de patir altres malalties i per això el 

programa no és tan eficaç, encara que tinguin més risc de tenir càncer. Per altra 

banda, les dones més joves tenen menys risc de tenir càncer i aquest evoluciona més 

ràpid, a part que tenen més glàndula mamària cosa que fa més dificultosa la detecció 

d’un tumor en aquestes mames amb la mamografia, ja que el teixit està més 

concentrat i normalment sempre s’opta per realitzar una ecografia en cas de risc molt 

alt.  

 

 Des que es va començar el programa hi ha hagut els mateixos grups 

d’edat? 

No. El grup d’edat inicial era de dones entre 50 i 64 anys, però aquest grup es va 

ampliar fins als 69 anys,  ja que es va veure que hi havia molta incidència també en les 

dones una mica més grans. 

 

 Com es fa per informar a les dones de que hi ha un PDPCM a Osona? 

S’han realitzat diverses campanyes radiofòniques en què s’explica que hi ha un 

PDPCM a Osona, i s’informa del seu funcionament. També s’han fet campanyes 

publicitàries a la televisió comarcal, s’ha posat informació en les diferents àrees de 

salut que hi ha a Osona i també s’han elaborat uns tríptics informatius. A més a més 

també s’envia una carta informativa a les dones que compleixen 50 anys abans no 

se’ls envia la que els dóna el dia i l’hora.  

 

 

                                                 
116

 Veure tríptic informatiu annex pàgina XIV. 
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 Les dones estan disposades a participar en el programa? Hi ha hagut 

gaires variacions dels indicadors del PDPCM establerts per la UE al llarg 

de les quatre rondes realitzades?  

A Osona hi ha una participació en el programa molt alta i de fet és la més alta de tot 

Catalunya. Quan es realitzen programes poblacionals s’estan invertint uns recursos 

per tal de poder-los realitzar, és per això que es demana que hi hagi un mínim de 

participació d’un 70%. A Osona és més o menys d’un 90%, per tant, és molt alta.  

  

La veritat és que els indicadors sempre s’han mantingut igual al llarg de les quatre 

rondes realitzades, no hi ha hagut gaires variacions. 

 

 Qui subvenciona el programa? Es destinen els mateixos diners a totes les 

zones? 

El Servei Català de la Salut és que destina uns diners per realitzar el PDPCM a 

Catalunya.  

 

No, ja que això està en funció de la població que hi hagi en cada comarca. Hi 

destinaran més o menys diners perquè en zones on hi hagi molta població, com ara 

Barcelona, hi haurà d’haver varis llocs on realitzin el PDPCM. 

 

 Surt a compte fer-ho?  

En general podríem dir que sí, ja que hi ha una participació alta, i a més, també es 

detecten més càncers. No sortiria a compte si no hi hagués participació.  

 

 El PDPCM ha millorat l’evolució de la malaltia i ha disminuït la mortalitat 

d’aquesta? 

Per tal de saber si això passa cal que el PDPCM s’hagi realitzat com a mínim durant 

20 anys. Aquí a Catalunya tot i que no han passat 20 anys des que es va implantar el 

programa (1992), s’ha vist que sí que s’ha millorat el pronòstic de la malaltia i també 

ha disminuït la mortalitat. En altres països que fa més temps que es realitzen PDPCM 

s’ha vist que sí que és efectiu. Aquesta millora també es deu al fet que s’estan 

realitzant tractaments més efectius contra el càncer de mama.  

 

 El percentatge de càncer diagnosticats amb el PDPCM augmenta? 

S’ha vist que sí que continua augmentant aquí a Espanya, tot i que en altres països, 

s’ha vist que s’està estabilitzant el nombre de casos diagnosticats.   
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1.2.5.3. Entrevista a la infermera Maido Baulenas (infermera i 

gestora de casos del programa de cribratge) 

 

La infermera Maido Baulenas Nadeu l’any 1982 va acabar la seva formació com a  

ATS (Atenció Tècnica Sanitària) d’infermeria, i després aquest títol el va convalidar 

amb la diplomatura d’infermeria. Des de l’any 2000 és la infermera i la gestora de 

casos del PDPCM d’Osona al CHV. Forma part de l’Associació d’Osona contra el 

càncer. 

 

 Quina és la teva funció en la recitació de les dones del PDPCM? 

El que faig és trucar a les senyores i reduir les angoixes que poden sorgir arrel de la 

recitació. 

 

Si es tracta de repetir una mamografia els dic que el motiu d’això és per un problema 

tècnic que sorgeix ja sigui arrel del mamògraf o del tècnic en radiologia que hagi 

realitzat la mamografia. Per tant, cal repetir la mamografia ja que la que s’ha fet no pot 

ser analitzada pel radiòleg. Això no vol dir que en la mamografia posterior s’observi 

alguna lesió i calgui fer més proves.  

 

En el cas de que s’hagin de realitzar projeccions addicionals, s’ha de dir a la senyora 

que hi ha una petita zona en la mamografia que no es veu bé o és una mica diferent i 

que cal realitzar-ne una altra en aquella zona per tal de confirmar que tot és normal, no 

per tal de veure si hi ha alguna lesió, sempre s’ha d’optar per la via de la normalitat. En 

el cas que sigui la primera mamografia que es realitza, és molt normal que es 

necessitin projeccions addicionals, atès que no es disposen de mamografies anteriors 

per comparar les que es realitzen i veure que tot és igual. Si es disposen de 

mamografies anteriors i una dona té una piga a la mama o una asimetria, com que en 

les mamografies anteriors es veuran aquestes característiques, es veurà que són 

normals en la mama, però si es realitza per primera vegada, caldrà assegurar-se de 

que allò és normal.  

 

Quan es tracta de realitza’ls-hi una ecografia, jo les truco i els explico que en la 

mamografia es veu una imatge que no sembla res important, però que s’ha de 

confirmar. No se’ls pot dir que no s’ha vist res a la mamografia perquè em diran perquè 

s’han de fer una ecografia. En cas que em demanin què pot ser, jo els explico que pot 

ser que es tracti d’una falsa imatge, atès que les dues mames han de ser iguals i a 

vegades pot ser que n’hi hagi una que tingui més glàndula mamària que l’altra i 

aquesta glàndula pot donar lloc a una falsa imatge. O pot ser un quist, que es tracta 
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d’una cavitat amb líquid que no es torna mai dolent però s’ha de mirar per tal de 

treure’n un diagnòstic. També pot ser una fibroadenoma117, el típic quist de la mama 

que és sòlid, s’ha de mirar de no dir tumor perquè això sempre ho associen a dolent. 

S’angoixen però amb aquesta explicació s’hi treu importància.  

 

Si en la mamografia sorgeix una sospita de malignitat, a la senyora no se li pot dir 

tranquil·la que no serà res, perquè sinó l’estàs enganyant, el que li pots dir és que hi 

ha una petita lesió que s’ha de mirar, i per això es necessita una ecografia i també 

realitzar una punció amb agulla fina (PAAF)118.    

 

Quan se li ha de realitzar una biòpsia amb agulla gruixuda (BAG)119, ja se sap que es 

tracta d’una lesió probablement maligne, però no se’ls pot donar gaire informació 

perquè s’ha de confirmar de quin tipus de malignitat es tracta. El que se’ls ha de dir és 

que es realitzarà una ecografia, i també que se li punxarà la mama, és per aquest 

motiu que cal demanar-los si prenen Aspirines o Sintron (antiagregants plaquetaris que 

alteren la coagulació de la sang). En cas que en prenguin no se les pot pas punxar, 

per això cal explicar-los que s’estiguin dos dies sense prendre’n (en el cas de 

l’aspirina) i en el cas del Sintron ens posem en contacte amb el seu metge de 

capçalera i li expliquem el cas.  

 

 Amb quant de temps d’antelació els dius que s’han de realitzar una altra 

prova? 

Normalment els faig la trucada telefònica dos dies abans que s’hagin de realitzar la 

prova. Perquè d’aquesta manera tinguin un dia per dir-ho a la feina i organitzar-se i no 

massa temps per capficar-s’hi.  

Per exemple si la prova és el dijous, jo les truco el dimarts, o bé si és el divendres els 

hi dic el dimecres.    

 

 Vostè és present quan es realitza la prova a la dona? Què fa? 

Jo sóc present en les proves com les ecografies i les BAGs i en el cas de les 

projeccions addicionals i de les repeticions de les mamografies, em diuen a mi el 

resultat i jo els el dic a les senyores. En cas que hi hagi el radiòleg en aquell moment, 

ell llegeix la imatge i al cap de poca estona jo ja els hi comunico el resultat. Si es tracta 

d’una falsa imatge, els dic que fins d’aquí a dos anys no caldrà que es tornin a realitzar 

una nova mamografia.  

                                                 
117

 Veure pàgina 40.  
118

  Veure PAAF pàgina 88. 
119

 Veure BAAG pàgina 90. 
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Si, al contrari, en la mamografia s’observen unes microcalcificacims, la prova següent 

que s’han de realitzar es una biòpsia esterotàxia (BEX), automàticament jo me les 

emporto a una saleta que tenim, o sinó les truco que vinguin a parlar amb mi i els 

explico com es fa l’esterotàxia, en què consisteix i on ha d’anar a fer-se-la. Van a 

UDIAT i els dono un mapa d’allà on és120, ja que aquí al CHV no en fem, només fem 

ecografies i BAGs. Els hi faig la pregunta del Sintron i l’Aspirina, i els hi dic que quan 

sàpiga el dia i l’hora em posaré en contacte amb elles. Quan ja sé el dia i l’hora les 

truco uns dies abans i com que ja els hi he explicat què és, no els ve tan de nou. Al 

cap d’uns quants dies truco a UDIAT i m’envien els resultats, i jo els dono al Comitè de 

mama. 

 

En les ecografies en què és realitza PAAF, en les quals hi sóc present, com que ja els 

he explicat que pot ser que tinguin una lesió benigna, quan se’ls hi ha punxat la lesió, 

hi ha sortit el resultat d’Anatomia Patològica confirmant que es tracta d’un 

fibroadenoma, és negatiu en cèl·lules malignes, jo truco a la senyora i li explico el que 

és i li dic que fins d’aquí a dos anys no haurà de tornar-se a realitzar una mamografia.  

 

 Vostè porta el seguiment de les dones a les quals hi ha una recitació? 

Disposo d’unes llibretes classificades per anys en les quals em vaig anotant totes les 

proves, resultats i operacions que es realitzen a les dones, així com també les 

decisions que es prenen en el Comitè de Mama. D’aquesta manera porto un 

seguiment de les pacients. Cal tenir en compte que a totes aquelles dones que se’ls 

detecta càncer a través del programa de detecció precoç, automàticament surten de 

programa, ja que es realitzaran controls a part.   

 

 Quan se li comunica el tractament que es realitzarà a la dona vostè hi és 

present? 

Sí, les miro de tranquil·litzar i els explico amb més calma el que els ha dit el metge. 

Des d’aquell moment sóc la persona de referència que tenen les dones per qualsevol 

dubte que tinguin o preocupació. Les dones em poden trucar i també em poden venir a 

veure. A més a més, l’endemà de l’operació, vaig a veure a totes les dones que hagin 

estat operades.  

 

 Vostè pot comunicar algun tipus de resultat a les senyores? 

Com a norma general no, però quan es tracta de repeticions mamogràfiques o 

projeccions addicionals sí. Ara bé, en el cas que s’hagi realitzat una biòpsia i aquesta 

                                                 
120

 Veure tríptic informatiu annex a la pàgina XI - XII. 
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sigui negativa i no hi ha comitè fins el dimecres de la setmana que ve, jo li demano a la 

Dra. Martínez si li puc comunicar el resultat, tot i que el cas passarà per comitè i caldrà 

fixar una visita al metge. En algun altre cas, si no hi ha els metges que li han de 

comunicar, jo les informo del resultat i els hi dic que em vinguin a veure. El resultat 

negatiu és l’únic que dono per telèfon. 

 

 Hi ha dones que es neguen a fer les proves que se’ls hi demanen? 

Sí, i en aquests casos se les truca per parlar i intentar convèncer-les, però si elles es 

neguen en rotund, no se les pot obligar a fer-ho i per tant, es deixa el cas. Tot i així jo 

m’ho anoto a una llibreta per si mai s’ho repensa. En alguns casos hi ha dones que 

opten per anar a clíniques privades a fer-se el tractament i llavors nosaltres els donem 

tots els seus informes per tal que aquestes dones els puguin donar a la clínica. 

 

 Es vostè qui explica els exercicis que han de fer les dones en cas que els 

hi hagin realitzat un buidat limfàtic?  

Quan la dona ja s’ha recuperat de l’operació, sóc jo qui els hi dono un full i els ensenyo 

els exercicis que han de fer per millorar la circulació del braç. I en el cas que encara no 

es pugin realitzar una reconstrucció mamària perquè han de realitzar radioteràpia, els 

hi proporciono unes pròtesis externes.  

 

 Què és el circuit de diagnòstic ràpid (CDR)?  

És un circuit creat pel Servei Català de la Salut pels càncers, en què davant d’una 

sospita de càncer, el pacient vagi de manera ràpida a les proves, visites, a saber el 

resultat i a operar. Són els metges de capçalera els que fan l’informe i programen una 

visita amb l’especialista. Aquesta sospita ha de ser un símptoma, que es detecti un 

nòdul a la mama, que en la mamografia demanada pel metge de capçalera hi sorgeixin 

unes microcalcificions o una secreció pel mugró. 

 

 Com reben les dones un diagnòstic de càncer de mama?  

La majoria, passats els primers dies d’impacte i rebuig a tenir un càncer, accepten la 

situació i la superen bé. En alguns casos, però, si les dones entren en un estat de 

depressió i necessiten ajuda psicològica, jo els recomano una psico – oncòloga    
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2.6. Suport psicològic i visions personals 

2.6.1. Entrevista a una psico – oncòloga  

 

Entrevista a la psico – oncòloga Núria Orcero Camprubí  

La  psico – oncòloga Orcero és llicenciada en psicologia des de l’any 1992. Es va 

especialitzar en la psicologia clínica i fins el 2006 va estar treballant en la salut mental, 

però després va començar a treballar en l’àmbit d’oncologia. Actualment treballa al 

Consorci Hospitalari de Vic (CHV). 

 

Conceptes generals: 

 

 Quina és la funció d’una psico – oncòloga en el tractament del càncer de 

mama? 

La principal funció és ajudar a la persona que està malalta i als seus familiars a 

adaptar-se a aquesta nova situació, perquè canvia la vida completament a la persona i 

aquesta s’hi ha d’anar adaptant sigui quin sigui el pronòstic. A més a més, fa que 

s’hagin de replantejar tot des d’un punt de vista diferent. 

   

 Quan una persona afectada pel càncer de mama necessita parlar amb una 

psico – oncòloga? 

En principi, no tothom que té càncer de mama necessita un tractament psicològic, sinó 

que només reben un tractament psicològic aquelles persones que ho demanen o ho 

demana un seu familiar, o bé el clínic o especialista que porta el seu cas detecta que 

hi havia una malaltia mental prèvia, i aquesta sorgeix o simplement la persona no està 

bé i el metge recomana anar al psico - oncòleg. Cal remarcar però, que a vegades hi 

ha certa resistència a anar al psicòleg.    

 

Saber que es té càncer de mama: 

 

 Quins són els principals sentiments associats al càncer de mama?  

La primera noticia causa un impacte a la persona. Aquest pot ser en forma de por i fer 

que la persona estigui bloquejada i no pugi escoltar res. Pot ser que tingui sentiments 

que allò no va amb ell i hi hagi inseguretat. I també normalment la persona comença a 

donar moltes voltes a la situació. Aquestes tres situacions són reaccions normals que 

sorgeixen per adaptar-nos a la nova situació.  
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 Els sentiments són iguals en tota l’etapa del càncer de mama? 

No. En el diagnòstic se’n presenten uns (por, estat de shock), en el tractament es 

presenten uns sentiments molt diferents (impotència de no poder fer res a causa del 

tractament) i al final n’hi ha uns altres que són de valoració del que s’ha viscut, els 

canvis que s’han patit, d’acceptació del nou cos i també hi ha una adaptació de saber 

viure amb la incertesa que el càncer pugui tornar a sorgir.  

 

 Com actua una psico – oncòloga davant  la primera noticia? 

Fent que la persona torni a recuperar el control de la seva vida ja que sense això està 

molt inestable. El fet que perdi el control és a causa de la nova situació inesperada en 

què se li fan moltes proves, li expliquen molts tractaments i això porta a un garbuix 

mental. La recuperació del control s’aconsegueix fent que la persona entengui la nova 

situació, entengui els tractaments i s’adapti.  

 

 Els pacients ho notifiquen de seguida als familiars? 

Això depèn del caràcter de la persona i també de la relació d’aquesta amb la família. 

Hi ha persones que si tenen fills petits esperaran un temps a dir-los-ho, ja que 

possiblement els fills no ho entendran. També en algun cas, la persona s’espera un 

temps a dir-ho als seus pares, perquè els volen protegir. Però, sempre ho hauran 

d’explicar als familiars o amics més íntims ja que quan es realitzi el tractament, la 

persona necessitarà ajuda. Tot i així, no se sol explicar gaire perquè no demanin 

massa ni els facin sentir incòmodes. La gent del voltant, no s’ha de compadir de la 

persona, perquè el que està fent és lluitar i fent un gran esforç per sobreviure. A més, 

aquesta experiència farà que la persona tingui una visió de la vida diferent de la resta 

de les altres persones. 

 

 Hi ha persones que neguen tenir la malaltia? 

Sí. El que s’ha de fer sempre és respectar el mecanisme de funcionament de les 

persones, perquè potser una persona necessita negar-ho per poder superar la situació 

i llavors, no cal fer-li acceptar per la força, ja que si amb això la persona està bé i 

realitza el tractament, es pot considerar una forma d’acceptar la situació. Cal tenir en 

compte que això només passa amb aquelles persones que ho neguen de veritat i 

tenen molt assimilat que la malaltia no va amb elles, i per tant, s’ha de respectar 

aquesta forma de veure-ho, perquè si els hi fem acceptar per la força potser els 

enfonsarem. 
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 Com són les sessions amb els pacients? 

La majoria de vegades del que es parla menys és de la malaltia. Normalment es parla 

dels sentiments, d’una nova forma de plantejar la vida, es fa un anàlisi del que s’ha 

viscut, etc. També parlem de la feina, dels fills i de la família. Cal dir, que a vegades la 

malaltia serveix per posar tota una sèrie de coses amb ordre. A més a més, se’ls ha de 

fer entendre que la vida no és justa i que tampoc és fàcil, i que per això s’ha de lluitar. 

 

Sentiments davant les proves diagnòstiques i el tractament: 

 

 Com es reacciona davant de la quimioteràpia?  

Al principi tindran por, i dubtes, però l’acabaran fent, tot i que no tindran gaire seguretat 

a causa dels múltiples efectes secundaris que aquesta té. Sobretot en les dones el que 

els fa més por és el fet que els hagi de caure el cabell, i de fet comporta més 

inestabilitat quan encara no ha caigut que quan ja ha caigut i volen portar perruca, tot i 

que no totes les dones en voldran portar. En aquest aspecte els homes són diferents ja 

que per ells el fet que els caiguin els cabells no té un sentiment emocional tan fort. 

 

 Hi ha por a la mort? 

Durant el tractament com que van amunt i avall, no tenen gaire temps per plantejar-se 

la mort, i com més cap al final d’aquest, menys hi pensen perquè cada cop veuen més 

que es curaran. És al principi, quan encara han de començar la lluita contra la malaltia 

que tenen més por a la mort i es plantegen el fet de poder morir. 

 

 Què sent un pacient durant l’època del tractament? 

Aquí hi ha una diferència entre els sentiments de la dona i els de l’home. En general, 

sempre són iguals, però cal tenir en compte que cada persona reacciona de manera 

diferent tot i que hi ha algunes generalitats. En l’època del tractament, les dones es 

preocupen molt per les feines de la casa, i en canvi l’home es preocupa més per la 

feina. Això sorgeix perquè les persones durant el tractament no poden fer res i estan 

molt dèbils. A més a més, abans de fer el tractament les persones es plantegen com 

serà aquest, si els hi farà mal o no, etc. 

 

Seguiment, recuperació psicològica i reconstrucció mamària: 

 

 Com és el final del tractament? 

El final, un cop ja s’ha acabat el tractament, és un moment molt dur per a les persones, 

perquè és on es plantegen tot el que han viscut, han de canviar la forma de veure la 
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vida arran de l’experiència viscuda. Al final del tractament el cos de la persona queda 

molt mal tractat i aquest s’ha d’anar recuperant a poc a poc.  

 

 Com han d’actuar els familiars? 

Han d’actuar de forma que mostrin molt respecte cap a la persona malalta i sobretot no 

la compadeixin però sí que l’ajudin i li respectin la seva intimitat. Tot i així això varia 

molt en cada família, ja que dependrà molt de la relació que tinguin.  

 

 Com se sent la dona pel fet de perdre un pit? 

La dona se sent poc atractiva, ja que el seu cos ha quedat mutilat, però cal remarcar 

que actualment hi ha una cirurgia cada vegada més conservadora, i a més, les 

reconstruccions dels pits cada vegada són millors, per tant, el fet de perdre un pit té un 

efecte emocional cada cop menys fort.  

 

 Com són les relacions de parella després dels tractament del càncer de 

mama? 

Això depèn de la relació de parella que hi hagi i del respecte que hi hagi entre ells. 

Perquè han d’aprendre a respectar la intimitat de l’altre i no voler anar massa ràpid. Si 

la parella està consolidada, aquesta experiència l’ajuda a enfortir-se. En el cas que les 

parelles siguin poc consolidades, a vegades, pot comportar el trencament de la relació 

perquè no hi ha prou confiança. Tot i que cada parella és diferent. Cal puntualitzar 

però que aquelles persones que estan soles, no tenen parella, els costarà una mica 

trobar-ne, per la por que tindran a ensenyar al seu cos sobretot després del 

tractament, tot i que aquesta por amb el temps anirà desapareixent.  

 

 Com se sentiran les persones en els controls rutinaris després de la 

malaltia? 

Uns dies abans del control la gran majoria de persones estaran nervioses i pensaran 

en tot el que han viscut i han passat quan tenien la malaltia i hi haurà certa por a la 

recidiva. Després del control també hi haurà certa por perquè tindran inseguretat 

abans no arribin els resultats. Aquests estats d’ànim seran molt pronunciats sobretot 

en els controls posteriors a la recuperació. Però a mesura que passi el temps, cada 

cop seran menys pronunciats, ja que s’anirà superant. Tot i que l’experiència no 

s’oblidarà mai i sempre hi haurà cert temor a la recidiva. No obstant, tot això dependrà 

molt de com ho hagi viscut la persona. Ara bé, sempre hi haurà molta por que els fills 

també ho puguin tenir.  
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3.5.4. Entrevista a una pacient 

 

Entrevista a la Concepció Villena Aceituno  

Fa deu anys que li van detectar un càncer de mama de quatre centímetres i després 

d’un any de tractament va començar el seguiment. El juliol de 2009 l’oncòleg li va 

donar l’alta perquè ja no hi ha risc de recidiva. 

 

 Com vas saber que tenies càncer de mama? 

Jo mateixa em vaig trobar un bulte al pit dret que m’anava creixent i de seguida vaig 

anar al CHV. Allà em van realitzar una mamografia i després una biòpsia, i amb això 

van veure que es tractava d’un tumor cancerigen de quatre centímetres. I de seguida 

que ho vaig saber ho vaig dir als meus pares, perquè el meu marit i les meves 

germanes ja ho sabien ja que em van acompanyar a l’hospital. 

 

 Quin tractament quirúrgic et van realitzar? 

Em van realitzar una mastectomia de la mama dreta i després com que van veure que 

hi havia bastants ganglis de l’axil·la infectats em van realitzar un buidatge limfàtic de 

tot el braç dret.  

 

 Vas tenir efectes del buidatge limfàtic en el braç dret? 

La veritat és que no perquè de seguida vaig recuperar la mobilitat i mai se m’ha inflat. 

Ara bé, al ser al braç dret sempre he tingut molta cura de no aixecar pesos, i de fer 

exercicis de mobilitat del braç. 

 

 Et van fer un tractament farmacològic? 

Sí. Després de realitzar-me la mastectomia i el buidatge limfàtic que em van realitzar al 

CHV, vaig haver d’anar a l’Hospital Sant Pau de Barcelona on em van realitzar la 

quimioteràpia. Primer de tot em van realitzar sis sessions de quimioteràpia cada cop 

més forta. I després em van realitzar una quimioteràpia intensiva, i durant aquesta em 

vaig haver de quedar a l’hospital. Abans de realitzar-la, em van posar unes injeccions 

que incrementaven la producció de cèl·lules mare al meu cos, aquestes me les van 

extreure i les van congelar. Després em vaig passar quatre dies en què m’anaven 

injectant quimioteràpia tot el dia, de manera que quan aquesta va acabar, em vaig 

quedar gairebé sense defenses i amb el cos molt dèbil. El dia següent d’acabar la 

quimioteràpia em van fer la transfusió de les meves pròpies cèl·lules mare, prèviament 

congelades, per tal que la recuperació fos més ràpida. Seguidament em van aïllar en 
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una habitació en la qual mi vaig està durant vuit dies i només em podia venir a veure 

una persona de la família i amb una mascareta perquè jo estava molt dèbil i podia 

agafar qualsevol cosa. Després em vaig estar nou dies més a aquesta habitació però 

sense haver d’estar aïllada i finalment em van deixar marxà a casa. Quan vaig haver 

acabat de la quimioteràpia i ja vaig estar recuperada vaig haver d’anar un cop a la 

setmana a Barcelona perquè em fessin radioteràpia. 

 

 Quant de temps vas estar fent tot el tractament? 

Durant tot un any, ja que el càncer me’l van diagnosticar al febrer i al març ja em van 

operar. La quimioteràpia la vaig començar a l’abril, i la intensiva la vaig començar el 

juliol. I finalment la radioteràpia la vaig començar al setembre. Per tant, vaig estar ben 

bé tot un any molt dèbil.  

 

 Quins són els principals símptomes que vas tenir quan vas realitzar la 

quimioteràpia? 

Quan vaig fer la primera quimioteràpia, en la segona sessió ja em va caure tot el 

cabell. Tot i així amb aquesta no em vaig trobar massa malament perquè encara tenia 

gana tot i que estava molt cansada. Va ser quan vaig realitzar la quimioteràpia 

intensiva que vaig tenir el pitjors símptomes, perquè em va caure el cabell de tot el cos 

(el de les celles, les cames, les pestanyes, etc.), també vaig perdre la gana i vaig 

vomitar alguna vegada, tot i que ja hi començaven a haver molts medicaments que ho 

impedien. També em va quedar tota la boca plena de llagues, em sortien blaus, no em 

podien punxar per treure sang i tampoc em podia rentar les dents. A més a més, 

també em controlaven el pes perquè d’un matí a un vespre podia pesar quatre 

quilograms més a causa de la gran quantitat de medicament líquid que m’injectaven. 

Quan vaig haver acabat la quimioteràpia em vaig instal·lar a casa dels meus pares, per 

tal d’anar-me recuperant, ja que estava molt cansada, però a poc a poc vaig anar 

recuperant totes les forces. Al principi, per exemple per fer el llit hi tardava quinze 

minuts. En aquells moments, la meva filla tenia 2 anys i era impossible que jo la 

pogués cuidar, per això el meu marit es va quedar amb ella a casa nostra.  

 

  Quins són els principals símptomes que vas tenir quan vas realitzar la 

radioteràpia? 

La radioteràpia només em provocava una mica de cansament, però no era com el de 

la quimioteràpia ja que em podia valer per mi mateixa.   
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 Vas poder anar a treballar mentre vas realitzar el tractament? 

No, vaig haver de deixar la feina, perquè tot el mal estar que pateixes durant el 

tractament fa impossible que puguis treballar. Tot i que penso que poder anar a la 

feina t’ajuda a desconnectar i a no pensar tant en la malaltia ja que si no et vas 

capficant. Per això cal buscar alguns entreteniments per passar l’estona. 

 

 Quines han estat les teves impressions davant la malaltia? 

La veritat és que vaig plorar molt, tot i que uns dies després me’n vaig anar fent la idea 

perquè vaig arribar a la conclusió que havia de ser forta i lluitar. No obstant, vaig tenir 

molts moments dolents, però és normal. A més a més, vaig aprendre a ser pacient, ja 

que ni els propis metges et poden assegurar que et curis i per tant, vaig veure que no 

valia la penar està ansiosa per si em recuperaria o no. Per això, em vaig centrar en 

lluitar contra la malaltia. En el moment en què em van treure el tumor, vaig sentir un 

gran descans, encara que al principi només pensés que em quedaria sense un pit, 

però llavors vaig veure que això no tenia importància. 

 

 Quines proves de seguiment vas realitzar després del tractament? 

A mi em feien fer una radiografia de tòrax, una mamografia del pit esquerre, una 

gammagrafia, una ecografia d’abdomen i molt al principi també m’havien fet una 

ecografia de cor. A més a més d’una analítica però a mesura que han passat els anys 

cada cop a estat menys complerta. A poc a poc, m’han anat reduït les proves de 

seguiment. La primera prova que em van treure va ser la gammagrafia al cap de cinc 

anys. Cal tenir en compte que el seguiment és molt diferent en cada persona, ja que 

he parlat amb altra gent i ha tothom li fan fer proves diferents.  

 

Al primer any em feien un control cada tres mesos, al segon any cada mig any en què 

al primer mig any em visitava l’oncòleg de quimioteràpia i l’altre l’oncòleg de 

radioteràpia. I a partir del sisè any cada any, i un any em visitava l’oncòleg de 

radioteràpia i el següent el de quimioteràpia. La veritat és que cada cop que m’havia 

d’anar a fer les proves recordava tot el tractament que havia viscut, i tenia por que el 

càncer tornés a sorgir, tot i que amb els anys ho he anat superant i segurament he 

après a viure amb això. 

 

 Quant de temps vas haver d’esperar per realitzar-te una reconstrucció 

mamària? 

Per apuntar-me a la llista el meu oncòleg em va fer esperar tres anys, suposo perquè 

no em veia gaire angoixada ja que jo em volia fer una reconstrucció, però tampoc em 
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suposava un gran problema no tenir pit. Però quan em vaig apuntar a llista em van fer 

esperar un any abans no me la van realitzar.  

 

 Quina reconstrucció mamària et van fer? 

Primer de tot em van fer un Diep, que era molt innovador. Aquesta tècnica consistia en 

agafar-me teixit adipós de l’abdomen que és molt semblant al de la mama i fer un 

empelt cap a la mama. De tal manera que si t’engreixaves, la mama també 

augmentava el seu volum, per tant, era molt natural. Tot i així, a mi no em va anar bé 

perquè no sé si per la quimioteràpia o per la radioteràpia, tenia els capil·lars que 

s’havien de connectar una mica atrofiats, per tant, no va fer el reg i me’l van haver de 

treure. L’operació havia de ser d’unes vuit hores, però va durar unes catorze. En 

aquesta operació també em van reduir l’altre pit. Com que psicològicament no em van 

veure molt afectada, em van dir que m’esperés un any i que farien una altra tècnica. 

Després em van realitzar un empelt amb la musculatura de l’abdomen i també em van 

posar una pròtesi mamària.  

 

Després em van donar l’opció de fer-me una reconstrucció del mugró, però vaig dir 

que no perquè de les operacions i de tot el tractament m’ha quedat la pell molt 

sensible i la pell se m’irrita fàcilment.  

 

 Abans no et van realitzar l’operació, no et vas posar alguna pròtesis 

externa? 

Sí, em vaig posar una pròtesi externa, tot i que no té res a veure amb l’operació ja que 

és molt molest encara que hi hagin sostenidors especials i també banyadors. A més a 

més, sempre intentava buscar bruses que no tinguessin escots. Tot i que la seguretat 

social m’anava proporcionant diferents tipus de pròtesis, ja que després de la 

quimioteràpia em vaig engreixar i això feia que hagués d’anar canviant la pròtesi 

perquè no m’anaven bé. Durant tot el temps que vaig portar una pròtesi externa, no 

vaig deixar de fer res del que havia fet, tot i que vigilant més, perquè estava contenta 

d’haver superat la malaltia.  

 

 Creus que la malaltia t’ha donat alguna cosa positiva? 

La veritat és que ha estat molt dur tot el temps, però com que sóc una persona que 

busca les coses positives crec que la malaltia ha enfortit els lligams familiars i la meva 

família està molt més unida. Això és perquè jo sóc una persona positiva i el meu 

entorn familiar durant la malaltia sempre ha estat molt positiu i mai em van plànyer sinó 

que sempre m’animaven a tirar a endavant. Sempre em feien riure, i recordo que quan 
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em vaig fer la perruca tothom se la va començar a emprovar i a fer broma i això em va 

animar. I de fet ho agraeixo molt, perquè prou trista que estàs només falta que encara 

et vinguin a plànyer.    

 

 Quins han estat els moments més durs de la malaltia? 

Evidentment el més dur va ser quan em van donar el diagnòstic, ja que vaig plorar 

molt. Un altre també va ser quan em va caure el cabell, tot i sabent que no tenia 

importància, que no em feia mal i també que em tornaria a créixer. Però potser és el 

moment que em vaig veure més malalta i per tant, em va afectar molt. També recordo 

que quan em va marxar la regla i em van dir que no la tornaria a tenir mai més em va 

afectar, ja que només tenia 33 anys i veia que era molt jove per no tornar-la a tenir, tot 

i que ja havia tingut la meva filla. I allò més dur va ser que tenia una nena de dos anys 

i no la podia veure gaire i tampoc cuidar-la per la malaltia, tot i que encara ara em fa 

patir perquè tinc por que ella també pugui tenir càncer, encara que diguin que el 

càncer de mama no és hereditari.  

 

 A partir d’ara, encara que tinguis l’alta hauràs de realitzar alguna altra 

prova de prevenció? 

Sí. Ara cada dos anys haig de realitzar-me una mamografia. 

 

 Creus que arribaràs a superar mai la malaltia? 

Sí, tot i que mai podré oblidar aquesta etapa de la meva vida encara que vagi oblidant 

petits detalls. A més a més, amb la malaltia aprens a viure d’una altra manera i a veure 

les coses diferents, és a dir, a no donar tanta importància a coses que potser abans de 

la malaltia n’hi donava més. T’ensenya a viure i a gaudir del present i dels petits 

moments i a no pensar tant en el futur. No obstant, amb els anys tornes cap a la 

mentalitat d’abans de la malaltia. 

 

Mai m’he amagat de la malaltia ja que penso que la meva experiència i el fet que l’hagi 

superada pot ajudar a altres persones que passin per la mateixa situació. Ara bé, les 

persones que no ho han superat, sobretot durant la malaltia preferia no saber-ho 

perquè em desanimava, és per això que intentava no mantenir gaires relacions amb 

els altres pacients que em trobava fent la quimioteràpia.  
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4. Conclusions 
 

Amb l’elaboració d’aquest treball de recerca s’ha pogut veure el funcionament de la 

Unitat de Mama del Consorci Hospitalari de Vic, així com també el funcionament del 

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) d’Osona. S’ha vist com 

és realment el funcionament d’un hospital i com el diferent personal sanitari que 

integra la Unitat de Mama treballa en equip. A més a més, s’ha pogut observar la 

realització d’una mamografia.  

 

Pel que fa als objectius plantejats tant de la revisió bibliogràfica com en el treball de 

camp s’han complert, i després de la realització del treball s’ha pogut arribar a una 

sèrie de conclusions. 

 

En primer lloc, es pot afirmar que el gangli sentinella és una tècnica molt important en 

el càncer de mama ja que en molts casos evita que els pacients amb la malaltia 

s’hagin de sotmetre a una cirurgia complexa com és ara el buidatge ganglionar axil·lar 

i que comporta una certa morbiditat al pacient. 

 

S’ha vist que actualment hi ha una constant millora pel que fa a les pròtesis mamàries 

externes, ja que cada vegada són més pràctiques i s’adapten millor a cada dona 

perquè n’hi ha de diferents tipus i també en relació a les reconstruccions mamàries 

atès que cada vegada són millors. Cal esmentar també que actualment s’està 

realitzant una cirurgia molt conservadora de la mama i tot això ajuda molt en la 

recuperació física de les dones i també contribueix en la seva recuperació psíquica. 

Una tècnica desenvolupada actualment i que evita que la dona es vegi sense un pit i 

per tant, disminueix els efectes psicològics de la malaltia a la pacient i accelera la seva 

recuperació psíquica i física és la cirurgia oncoplàstica.  

 

Els factors que fan millorar el pronòstic del càncer de mama són dos: per una banda 

tenim la detecció precoç del càncer de mama, ja que com més petit és el càncer de 

mama quan es detecta, menys probabilitats hi ha que aquest hagi fet metàstasi i per 

tant, fa que hi hagi un percentatge gairebé nul de mortalitat. A més a més, el 

tractament que requereix és menys agressiu pel cos. I per altra banda hi ha l’aparició 

de nous tractaments contra el càncer de mama i les constants millores dels que ja 
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existeixen atès que cada vegada són més eficaços, i també es disminueixen cada 

vegada més els seus efectes secundaris sobretot en el cas de la quimioteràpia.  

 

L’existència d’un programa de cribratge del càncer de mama en les dones queda 

justificada amb el fet que actualment el càncer de mama és molt abundant entre les 

dones de totes les edats en la societat i constitueix el càncer que causa més morts 

entre aquestes. A més a més, la millor forma d’evitar-ho és mitjançant el diagnòstic 

precoç de la malaltia donat que millora el pronòstic de la malaltia. Un altre motiu és en 

el fet que en altres països, s’ha vist que el PDPCM és un mètode que fa augmentar els 

percentatges de cura d’aquesta malaltia i també en fa disminuir la seva mortalitat. Amb 

el PDPCM d’Osona això no s’ha pogut veure atès que el 2010 només farà 10 anys que 

es va iniciar el programa (s’inicia a l’any 2000) i per tant, no es pot establir perquè per 

veure si fa disminuir la mortalitat i la cura de la malaltia fan falta com a mínim 20 anys 

de funcionament del programa.  

 

El PDPCM es realitza principalment entre les dones que tenen entre 50 i 65 anys 

perquè són les que en treuen més beneficis, ja que la prova que es realitza per tal de 

detectar el càncer de mama és una mamografia i les dones joves a part de tenir menys 

risc de càncer, tot i que aquest evoluciona de manera més ràpida a causa de la seva 

alta activitat cel·lular, al tenir més parènquima mamària fa que la mamografia sigui 

menys eficaç per això se’ls acostuma a realitzar ecografies i en les dones més grans 

de 65 anys, tot i tenir més risc de càncer, aquest evoluciona més a poc a poc perquè 

tenen menys activitat cel·lular i això fa que no en treguin tant benefici. Per tant, les 

dones entre 50 i 65 al tenir poca parènquima mamària, la mamografia és molt eficaç, a 

més tenen un risc elevat de tenir càncer de mama i aquest evoluciona bastant ràpid.  

 

També relacionat amb el tema de la detecció precoç del càncer de mama, és molt 

important la realització d’autoexploracions mamàries un cop al mes després de la 

regla, sobretot en les dones que no estan en el programa de cribratge, ja que 

d’aquesta manera la pròpia persona s’acaba coneixent molt la seva mama i al mínim 

canvi ho nota i de seguida pot anar al metge. Cal tenir en compte que els càncers que 

es detecten per palpació no són tan petits com els que s’intenten detectar a través del 

PDPCM, perquè els tumors que es poden detectar en el programa no són palpables. 

 

El PDPCM d’Osona té molt bon funcionament, ja que el seu percentatge de 

participació en el cribratge successiu en la quarta ronda ha estat del 95,7%, i en 

comparació a les rondes anteriors és igual, a més, el percentatge de carcinomes 
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invasors amb ganglis negatius tant en el cribratge inicial com en el successiu estan 

entre el 80 – 90% en la quarta ronda del programa.  

 

Es pot afirmar també, que Osona té un percentatge alt de càncer de mama perquè la 

taxa de detecció de neoplàsies per 1000 dones cribrades està molt per sobre del 

percentatge recomanat per la Guia Europea (GE). En el PDPCM d’Osona en la quarta 

ronda, el percentatge ha estat d’un 6% en el cribratge inicial i d’un 3,7% en el cribratge 

successiu per cada 1000 dones i la GE recomana que en el primer sigui superior al 

4,6% i en el segon sigui superior al 2,3%. 

 

Finalment, es pot dir que amb l’edat s’augmenta el risc de tenir càncer de mama. 

Evidentment, les dones tenen molt més risc que els homes de patir-ne, perquè la 

incidència en la població masculina és molt baixa, donat que s’ha vist que hi ha una 

relació entre el càncer de mama i les hormones femenines (estrògens i progesterona), 

atès que fan augmentar l’activitat de les cèl·lules mamàries. Per això, el fet de tenir la 

primera menstruació abans dels 12 anys i la menopausa després dels 55 anys, fa 

augmentar el risc de càncer de mama perquè s’ha estat exposat durant més temps a 

les hormones femenines. En la mateixa línia, el fet de no tenir fills o tenir-los de molt 

gran i també evitar la lactància, augmenta el risc perquè si es tenen fills i hi ha 

lactància durant prop d’un any i mig, fa que disminueixin el nombre total de períodes 

menstruals.   
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Cartell que adverteix que si una dona està embarassada s’ha 
de protegir el fetus abans de fer-se una exploració de raig X. 

I, en cas que ho dubti, se n’ha d’assegurar.  



 

 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Carcinoma lobel·lar infiltrant 

Mamografia obliqua de la mama esquerra i de la mama dreta. En les dues 

imatges es pot observar que hi ha una retracció de la pell del mugró i una lesió 
mamaria. 

ANNEX FOTOGRÀFIC 



 

 III 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcinoma lobel·lar infiltrant 

Carcinoma ductal in situ 
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Carcinoma ductal in situ 

Metàstasi d’un gangli axil·lar 

Cèl·lules  

cancerígenes 

Gangli 
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Model de carta de presentació del PDPCM d’Osona. Aquesta va acompanyada d’un tríptic informatiu 

(veure annex pàgina XIV). Per davant és en català i per darrere en castellà.  

ANNEX: DOCUMENTS DEL PDPCM 
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Revers de la carta.  
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Model de carta de comunicació del dia i l’hora programats per realitzar la mamografia del PDPCM 
d’Osona. Per davant és en català i per darrere en castellà.  
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Revers de la carta.  
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Model de carta de comunicació d’un resultat negatiu en la mamografia del PDPCM d’Osona. Per 

davant és en català i per darrere en castellà.  



 

 X 

 

  
Revers de la carta.  

 



 

 XI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XII 

 

 

 

 

 

Tríptic informatiu que es dóna als pacients que han d’anar a fer-se una biòpsia esterotàxia a 
UDIAT. Primer hi ha la cara de davant i després el revers.  



 

 XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre el gangli sentinella que es dóna als pacients els quals se’ls ha de 
realitzar aquesta tècnica.  



 

 XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


