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0. INTRODUCCIÓ: 

El càncer de coll d’úter constitueix un dels principals problemes de salut pública al 

món, essent la segona malaltia neoplàsica més freqüent entre les dones. Aquesta 

malaltia està induïda necessàriament per la infecció pel Virus del Papil·loma Humà, una 

infecció que s’adquireix per contacte sexual. Ara bé, la presència del virus del 

papil·loma (VPH) no és, generalment, causa suficient per generar el càncer de coll 

d'úter. Ser fumadora, prendre anticonceptius orals o haver parit molts cops hi poden 

contribuir. 

A Catalunya, la incidència de la malaltia és comparativament baixa, ja que a molts 

països d'Àfrica i Sud-Amèrica és la primera causa de mort femenina.  

S’estima que el 80% de les dones contacten amb el VPH al llarg de la seva vida, 

generalment en els primers anys d’iniciar les relacions sexuals. Afortunadament un 

percentatge elevat de dones resolen la infecció espontàniament. Tot i així, un grup 

reduït d’aquestes esdevé portador crònic del virus, amb alt risc de desenvolupar lesions 

precanceroses i càncer en un futur.   

Tot això i més, és el que m’ha impulsat a realitzar aquest treball, afegint també les 

meves aspiracions professionals les quals estan encarades a aquest camp.   

 

El treball estudia el grau de coneixement dels mètodes preventius del càncer de 

coll d’úter, en una mostra de la població femenina d’Osona, per determinar si l’alta 

prevalença de la infecció i de la malaltia és causada, deixant a banda altres factors, per 

la manca de coneixement d’aquests. L’estudi està dividit, principalment, en tres parts: 

El coneixement del VPH i els factors de risc d’infecció i progressió de la malaltia,  el 

cribatge cervical i, finalment, el coneixement de la vacuna contra el VPH, recentment 

introduïda al calendari vacunal de la generalitat. 

 

Gràcies a aquest treball, vaig tenir la oportunitat d’estar en contacte amb 

professionals de l’Hospital Clínic, principalment amb la ginecòloga Marta del Pino, qui 

va permetre la meva participació en investigacions recents relacionades amb el Virus 

del Papil·loma Humà. En un principi, l’objectiu del treball estava focalitzat en fer estudis 

al laboratori. No obstant, era molt difícil treure’n conclusions amb un temps tan limitat.  

Per aquest motiu, l’estudi s’ha orientat en el repartiment d’enquestes, les quals ara per 

ara són l’element més important del treball, ja que tot el que s’ha estudiat s’ha fet en 

funció d’aquestes. 
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LLISTA D’ABREVIACIONS UTILITZADES 
ADN: Àcid desoxiribonucleic 

ARN: Àcid ribonucleic 

CC: Citologia cervical 

CIN: Neoplàsies cervicals intraepitelials (en anglès intraepithelial neoplasia) 

CIS: Carcinoma in situ 

HSIL: Lesions escamoses intraepitelials d’alt grau (de l’anglès high grade squamous 

intraepithelial lesion) 

LSIL: Lesions escamoses intraepitelials de baix grau (de l’anglès low grade squamous 

intraepithelial lesion) 

MTS: Malalties de transmissió sexual 

SIL: Lesions escamoses intraepitelials (de l’anglès squamous intraepithelial lesion) 

VHS: Virus de l’Herpes Simple 

VIH: Virus de la Immunodeficiència Humana 

VPH: Virus del Papil·loma Humà 

VPH-AR: Virus del Papil·loma Humà d’alt risc 
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1. EL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ (VPH) COM A AGENT ETIOPATOGÈNIC 
DE LES NEOPLÀSIES DEL TRACTE ANOGENITAL:  

ls virus del papil·loma humà (VPH) són un grup de 

virus amb capacitat d’infectar tot tipus d’epiteli, 

essent freqüents les infeccions de pell i de mucoses del 

tracte oral, respiratori i anogenital, causant diferents 

manifestacions clíniques que van des de lesions 

benignes, com les berrugues, fins a malignes 

associades amb el desenvolupament del càncer de 

cèrvix1

1.1. Els virus:  

 i altres tipus de càncer.  Fins a l’actualitat s’han 

identificat més de cent tipus virals diferents. D’aquests al voltant d’uns quaranta són 

transmesos sexualment i infecten l’aparell genital masculí i femení.   

 

Els virus són agents infecciosos de mida microscòpica, amb un diàmetre que oscil·la 

entre 17 i 300 nanòmetres, i de forma molt variada: helicoïdals, esfèrics, filamentosos, 

entre d’altres; Estan formats per un sol tipus d’àcid nucleic:  àcid desoxiribonucleic 

(ADN) o àcid ribonucleic (ARN), però no per ambdós; tot i així, la forma de l’àcid nucleic 

pot ser molt variada: de doble o simple cadena, segmentada o no, circular o lineal; i es 

troba rodejat per una càpsida formada per nombroses copies d’una proteïna o d’un 

nombre limitat d’aquestes. Alguns grups de virus presenten, per fora de la càpsida, una 

envoltura lipídica protectora d’origen cel·lular en la que s’insereixen glicoproteïnes.  

Els virus no presenten sistemes enzimàtics propis, no 

tenen la capacitat de produir energia o substrat, de 

fabricar les seves pròpies proteïnes ni tampoc de 

replicar el seu genoma independentment d’una 

cèl·lula animal, vegetal o bacteriana. És per aquest 

motiu que són considerats paràsits intracel·lulars 
obligats, la replicació dels quals exigeix l’existència 

de cèl·lules hostes.  

                                                
1  Càncer de coll d’úter.  

E 

Figura 2: Visió microscòpica del 
Virus del Papil·loma Humà 

Figura 1. Dibuix representatiu del 
virus del papil·loma humà. 
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Per tal d’infectar una cèl·lula, el virus ha de ser capaç de transmetre’s en unes 

condicions ambientals potencialment adverses, ha de travessar la pell i altres barreres 

protectores, interaccionar específicament amb els receptors de la superfície de la 

cèl·lula hoste, adaptar-se a la maquinària bioquímica d’aquesta, replicar-se i escapar 

dels fenòmens d’eliminació originats per la resposta immunitària de l’organisme hoste. 

Un cop a l’interior de la cèl·lula, el virus es pot replicar ràpidament (infecció aguda) o bé 

quedar-se de forma latent en la cèl·lula, tot generant una infecció crònica.   

Existeixen moltes malalties produïdes per virus. Aquestes poden anar des d’un refredat 

i episodis de gastroenteritis fins a quadres clínics mortals com la ràbia, la verola i la 

SIDA. 

Els virus els trobem classificats en dos grans grups segons si tenen embolcall o no: 

• Virus amb càpsida i sense embolcall (virus despullat):

 

 Presenten una estructura 

constituïda per una càpsida vírica que experimenta un procés d’acoblament a 

partir de proteïnes individuals que van formant, progressivament, unes unitats de 

major mida: Primer s’associen en subunitats, les quals s’uneixen per donar lloc 

protòmers, capsòmers (diferenciables mitjançant un microscopi electrònic) i, 

finalment, una procàpside o càpside ja identificable, de simetria determinada 

(helicoïdals o icosaèdriques, principalment). Aquesta estructura bàsica d’àcid 

nucleic i càpsida rep el nom de nucleocàpsida i constitueix, en els virus 

denominats despullats, la partícula viral completa. Amb la presència de la 

càpside proteica, la qual és capaç de suportar unes condicions ambientals 

adverses, els virus són habitualment resistents a la dessecació, als àcids i als 

detergents (incloent els àcids i la bilis del tub digestiu).  

• Virus amb embolcall: Presenten una estructura formada per la nucleocàpsida i 

per un embolcall que la rodeja d’origen cel·lular. La major part dels virus d’aquest 

tipus presenten una forma arrodonida o són pleomòrfics2

L’embolcall, que posseeix una estructura membranosa similar a les membranes 

cel·lulars, està format per lípids, proteïnes i glicoproteïnes. Aquestes últimes 

reben el nom de glicoproteïnes de superfície, ja que tenen un paper molt 

important en el reconeixement de receptors específics de la superfície cel·lular 

en el pas inicial de relació amb la cèl·lula hoste, per a la multiplicació viral. En 

.  

                                                
2 Que es presenten en diverses formes diferenciades. 
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condicions de sequera o acidesa i al experimentar l’acció de detergents, 

l’embolcall es trenca amb facilitat tot ocasionant la inactivació del virus. És per 

aquest motiu que els virus amb embolcall estan en zones humides i, per regla 

general, es transmeten a través de líquids, gotes respiratòries, sang i teixits.   

 

 

 
Figura 33

El mètode de reproducció dels virus és, potser, la característica que justifica que 

tinguin un lloc propi dins l’escala biològica: La cèl·lula hoste, un cop infectada, actua 

com a fàbrica proporcionant els substrats, l’energia i la maquinària necessària per a la 

síntesis de proteïnes víriques i la replicació del genoma.  

; Comparació dels virus sense envolutra (A) i amb envolutra (B); 1- Càpside;  
2- àcid nucleic; 3- capsòmer; 4- nucleocàpsida; 5- virió; 6- envolutra; 7- espícules 

A diferència del que passa amb les cèl·lules, els virus, en el moment de la seva 

multiplicació, no augmenten la seva mida per la seva posterior divisió, sinó que la 

partícula viral es desintegra i més endavant és sintetitzada en cada un dels seus 

components per després reunir-se per acoblament. Aquesta peculiar manera de 

multiplicació és coneguda amb el nom de replicació viral.  

 

                                                
3 Font: ARIEU. Virus. http://lasteologias.wordpress.com/2008/06/02/virus/ [Consulta: 23.07.09] 

http://lasteologias.wordpress.com/2008/06/02/virus/�
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1.2. Estructura del Virus del Papil·loma humà (VPH)  

El Virus del Papil·loma Humà (VPH) pertany al gènere Papil·lomavirus i forma part 

de la família dels Papovaviridae. Són virus sense embolcall (virus despullat) amb un 

diàmetre d’ aproximadament 60 nm, i amb una càpsida de simetria icosaèdrica formada 

per dues proteïnes estructurals: La proteïna L1 de 55 kDa la qual presenta el 80% de la 

càpsida, i la proteïna L2 de 74 kDa; les quals formen setanta-dos capsòmers4

 

 que 

cobreixen un genoma d’àcid desoxiribonucleic (DNA) circular bicatenari.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4; Estructura interna del VPH. 

El genoma del virus, format aproximadament per uns 8.000 parells de bases,  té la 

capacitat de codificar les dues proteïnes estructurals i almenys sis de les anomenades 

“proteïnes precoces” (E1,E2,E4-E7), les quals són necessàries per dur a terme la 

replicació del DNA viral i la unió de les partícules virals produïdes a l’interior de la 

cèl·lula infectada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 Unitat morfològica de la càpsida d'un virus 

Figura 5. Estructura del genoma del VPH 
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Cada VPH té un tropisme diferent a cert tipus de teixit. Són capaços de produir 

infeccions lítiques, cròniques, latents i transformadores segons la identitat de la cèl·lula 

hoste. La immensa majoria dels casos, els sistemes de defensa de l’organisme 

s’encarreguen d’eliminar el virus. Però el VPH disposa de recursos per introduir-se en 

les cèl·lules de l’epiteli i transformar-les en cèl·lules malignes.   

 

Funcionalment el genoma del VPH es pot dividir en tres regions diferents:  

1) La regió reguladora no codificant (URR: upstream regulatory region

2) 

) és una regió 

la funció de la qual és la regulació de l’expressió gènica i el seu acoblament en 

partícules virals.   

 

La regió que codifica les “proteïnes precoces (E: early proteins)”

Les proteïnes que intervenen en la replicació viral són E1, E2; les que intervenen 

en el seu control són E1, E4; i, les que intervenen en els processos de 

transformació cel·lular: E5, E6 i E7.   

 

 (E1, E2, E4-E7), 

que s’expressen a l’inici del cicle vital del virus i que són necessàries per a la 

regulació de la replicació i la transcripció del DNA viral i la unió de les partícules 

virals produïdes a l’interior de la cèl·lula infectada.  

3) La regió que codifica les “proteïnes tardanes (L: late proteins)”

La regió 2) i 3) estan separades per la regió reguladora no codificant.  

  està formada per 

dues seqüències, L1 i L2. Aquesta regió s’expressa al final del cicle vital i 

tradueix les proteïnes estructurals de la càpsida.  
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1.3. Classificació dels VPH  

                                                
5 Malaltia genètica els portadors de la qual no poden estructurar una adequada resposta immunològica 
davant determinats tipus de VPH, alguns d’ells amb capacitat carcinogènica.  
6 Poden causar càncer de cèrvix.  
7 No poden causar càncer de cèrvix però sí berrugues genitals 

 GRUP EXPLICACIÓ TIPUS VPH 

C
U

TA
N

EO
TR

Ò
PI

C
S 

Grup cutani 

Els virus d’aquest grup 

s’aïllen en berrugues 

cutànies i plantars. 

1, 2, 3, 4, 7, 10, 

13, 26-29, 32, 38, 

41, 49, 65. 

Grup associat a     

epidermodisplàsia 
verruciforme5

Els virus d’aquest grup 

s’aïllen en lesions de 

pacients amb 

epidermodisplàsia 

verruciforme, en lesions 

cutànies en pacients 

immunodeprimits i en 

alguns tumors epitelials. 

:  

 

5, 8, 9, 12, 14, 15, 

17, 19-25, 47, 50. 

M
U

C
O

SO
TR

Ò
PI

C
S 

 

Virus de transmissió sexual 
amb tropisme per les 
mucoses. Aquest grup es 
divideix en virus d’alt i baix 
risc. 

Grup anogenital: 

 

Alt risc6: Es consideren  

els principals factors 

etiopatogènics de les 

neoplàsies del tracte 

genital inferior. Són els 

que poden desencadenar 

càncer.  

 
16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, 73 i 82. 

El 26, 53 i 66 són, 

probablement, 

tipus d’alt risc. 

 

Baix risc7

6, 11, 40, 42, 43, 

44, 57.  

:  Produeixen 

lesions proliferatives 

benignes (condilomes, 

berrugues genitals) del 

tracte anogenital 

d’ambdós sexes. 
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1.4. Alteracions cel·lulars produïdes potencialment pel VPH:  

Les cèl·lules poden respondre de varies maneres davant una infecció viral:  
 

- Que no s’observi cap alteració aparent.  
 

- Efecte citopàtic: Canvis bioquímics i moleculars, morfològics i de viabilitat 

cel·lular, causats durant el cicle de replicació viral. Al llarg del cicle viral 

intracel·lular, des de que un virus reconeix a una cèl·lula i penetra en el seu 

interior fins la lisis o mort cel·lular, pràcticament tots els components o orgànuls 

cel·lulars pateixen alteracions dràstiques a nivell molecular, moltes de les quals 

tenen manifestació morfològica que acaba amb la vida de la cèl·lula.  

 

- Hiperplàsia: La hiperplàsia es refereix a l’augment de la mida d’un teixit que 

ocorre per l’excessiva taxa de divisió de cèl·lules, el qual condueix a un número 

de cèl·lules d’un teixit més gran del normal. Tot i així, l’estructura cel·lular i l’ordre 

de les cèl·lules dins el teixit romanen normals i el procés de hiperplàsia és 

potencialment reversible.  

 

- Transformació de cèl·lules normals a tumorals: Virus que posseeixen la 

propietat de transformar la cèl·lula normal que infecten en cèl·lula cancerígena i, 

per tant, són responsables d’un percentatge considerable de càncers. Aquests 

virus s’anomenen virus oncogènics.  

 

El càncer és el resultat d’una sèrie mutacions genètiques que provoquen un 

creixement incontrolat de les cèl·lules. El desenvolupament d’aquest no es deu a l’acció 

exclusiva d’una sola substància mutàgena que provoca una lesió genètica, ja que, pel 

que sembla, es necessita una acumulació massiva d’alteracions en una sèrie de gens 

clau pel control del cicle cel·lular, també conegut com a “catàstrofe genètica”, i la 

transmissió d’aquesta alteració a la descendència. En moltes ocasions l’acció de 

determinats virus oncogènics pot ser la causa d’aquestes alteracions.  

 

Fig. 11 Berrugues genitals 
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Els gens clau en l’oncogènesi8

o Els protooncogens són gens involucrats directa o indirectament en la 

proliferació cel·lular, que al alterar-se es converteixen en oncogens

 es poden agrupar en dos grups:   

 

9

o Els gens supressors de tumors codifiquen proteïnes encarregades de 

regular el cicle cel·lular, inhibint l’avanç del cicle cel·lular cap a les etapes 

següents. La mutació o supressió d’aquests gens suposa un descontrol 

del cicle cel·lular que normalment condueix a la transformació d’una 

cèl·lula normal en cèl·lula tumoral.  

 

 amb 

capacitat de transformar cèl·lules normals en cancerígenes, tot provocant 

que aquestes cèl·lules tinguin la propietat de dividir-se de manera 

incontrolada i il·limitada i la capacitat de viure i colonitzar teixits diferents 

de l’original.  

 

En la gènesi tumoral solen intervenir tant alteracions en el funcionalment dels 

oncogens (que es sobreexpressen), com els gens supressors de tumors (l’expressió 

dels quals queda anul·lada). El resultat d’aquestes alteracions és una cèl·lula que 

prolifera descontroladament i que no és capaç de reparar les mutacions que produeix el 

seu comportament maligne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Formació de tumors.  
9 Versió mutada dels protooncogens. 
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1.5. Mecanismes de carcinogènesis del VPH   

S’ha estudiat el potencial oncogènic del papil·loma virus i s’ha determinat que aquest 

està perfectament adaptat a les cèl·lules epitelials10

− El virus s’estableix en les cèl·lules basals en forma d’episomes (ADN no integrat), 

amb un baix número de còpies de genoma viral per cèl·lula que es repliquen 

contínuament gràcies a la maquinària de la cèl·lula hoste. Es produeix un 

increment en el número de cèl·lules infectades induït pel virus, però no una 

alteració funcional cel·lular,  ja que encara són competents i continuen replicant-

se. Això genera l’engrossiment de la capa basal amb la conseqüent producció de 

berrugues. A mesura que la cèl·lula basal infectada es diferencia s’envia cap a 

estrats superiors de l’ epidermis/mucosa. En el compartiment suprabasal, la 

cèl·lula perd la capacitat de dividir-se i el papil·loma comença a replicar-se, 

amplificant el genoma viral i produint també les proteïnes de la càpsida amb la 

conseqüent aparició de virions, que aprofiten la maduració i la desintegració de la 

cèl·lula epidèrmica per travessar les capes cutànies i desprendre’s amb les 

cèl·lules mortes de la capa superficial. Les lesions cervicals de baix grau 

(condilomes acuminats

, considerades el seu hoste natural. 

El virus utilitza el procés de diferenciació de la cèl·lula per activar la maquinària de 

replicació cel·lular en benefici propi. El cicle comença quan les partícules infeccioses 

arriben a la capa basal de l’epiteli a través de ruptures de la pell. A la capa basal, 

s’uneixen amb la cèl·lula i penetren al seu interior. Per a mantenir la infecció, el virus ha 

d’infectar una cèl·lula basal amb capacitat de replicació. És en aquest moment quan 

s’observa que segons el tipus viral que infecta l’epiteli, es desencadena una resposta o 

una altre: 

11

− El genoma viral és capaç d’integrar-se en el de la cèl·lula hoste, fenomen que 

ocorre en la major part dels carcinomes invasors, en un percentatge important de 

les lesions d’alt grau i de baix grau. La transformació neoplàsica requereix 

l’activació dels oncogens precoços, E6 i E7, seguida per la seva  transcripció i 

traducció a les proteïnes virals E6 i E7.  

o SIL de baix grau), són el prototip d’infecció denominada 

infecció productiva. En elles té lloc la producció de gran quantitats de virions 

complets.   

 

                                                
10 Per tenir un coneixement exhaustiu de la morfologia i fisiologia de la pell, mirar l’annex. 
11 Berrugues genitals. 
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Aquestes proteïnes tenen la capacitat d’interaccionar amb proteïnes pròpies de la 

cèl·lula hoste. Del conjunt d’interaccions, les que són més freqüents són les 

produïdes amb les proteïnes pRB i p53.   

La proteïna E7 s’uneix amb la pRB i com a resultat, s’activen els gens de 

proliferació, tot comportant una alteració en el control de la replicació del DNA. En 

condicions normals aquesta alteració conduiria a l’apoptosi de la cèl·lula per acció 

de la p53, però en aquest cas el mecanisme es troba bloquejat per l’acció de la 

oncoproteïna E6, que unint-se a la p53 és capaç de degradar-la.  

La infecció vírica i l’activitat constant de les oncoproteïnes E6 i E7 produeix una 

creixent inestabilitat genòmica, una acumulació de mutacions oncogèniques que 

comporten, finalment, el desenvolupament del càncer.  

 

 

 

 

Figura 6. Canvis causats per la infecció del VPH al coll d’úter  
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1.6. Epidemiologia i prevalença de la infecció del VPH  

La infecció pel virus del papil·loma humà (VPH) és, actualment, la malaltia de 

transmissió sexual més freqüent al món, molt comú en la població sexualment activa, 

que afecta tant a l’home com a la dona. S’estima que el 80% de les dones contacten 

amb el virus al llarg de la seva vida. Tanmateix, en 9 de cada 10 casos la infecció 

remetrà per sí mateixa, sense provocar símptomes ni lesions. La majoria de les 

infeccions pel VPH són asimptomàtiques, és a dir, no produeixen cap símptoma, i per 

aquest motiu les persones portadores, poden transmetre la infecció a la seva parella 

sense saber-ho. En alguns casos, però, la presència de berrugues visibles en els 

genitals, canvis i alteracions cel·lulars o lesions en la zona anogenital poden advertir la 

infecció.  

La importància que se li atribueix  a aquest virus és deguda a l’associació que s’ha 

trobat entre la infecció pel virus i el desenvolupament de varis tipus de càncer, dels 

quals el més comú és el càncer de coll uterí. Podem afirmar, doncs, que el factor 
necessari, però no suficient, que causa el càncer de coll d’úter és la infecció per 

Virus del Papil·loma Humà. Aquesta infecció s’acostuma a adquirir en els primers anys 

de mantenir relacions sexuals i el pic més alt d’incidència freqüentment ocorre entre els 

16  20 anys d’edat.  

Dues zones especialment susceptibles de ser infectades són el coll d’úter i la 

línia pectínia del canal anal. Freqüentment, però, les infeccions s’estenen per la vagina 

i la vulva en la dona, i el gland, el prepuci i la pell, del penis i l’escrot, en l’home, així 

com la zona perianal en homes i dones. El VPH en l’home es troba, principalment, al 

gland, és a dir, a la mucosa, i al coll d’úter en la dona. Recordem que els VPH que 

produeixen el càncer de cèrvix són mucosotròpics, fet que ens evidencia que es 

transmeten mucosa a mucosa.  

Tant homes com dones poden ser portadors del VPH. La principal diferència, 

però, és que la dona portadora del virus té més probabilitats de patir lesions 

precursores de càncer d’úter i, en definitiva, càncer, en comparació amb l’home. El 

càncer de penis és un càncer molt poc prevalent, quasi anecdòtic, potser per això 

l’home s’infecta pel VPH i el transmet sense gairebé risc.   
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La prevalença d’infeccions del VPH, en edat de major activitat sexual, pot 

arribar a un 40% de la població femenina, tot i que veiem que en alguns grups de 

dones joves la infecció pot arribar a afectar un 70% d’aquestes. En edats més 

avançades, però, el tant per cent es redueix. La gran majoria de les dones infectades 

(més del 90%) resolen la infecció de forma espontània, i només un petit grup de dones, 

que es converteixen en portadores cròniques del VPH d’alt risc, tenen un risc elevat de 

desenvolupar lesions neoplàsiques del tracte genital.  

Figura 712

En la il·lustració anterior s’observa que el pic més alt d’incidència de la infecció pel 

VPH es troba entre els 15 i 20 anys d’edat, rang on es comencen a mantenir les 

primeres relacions sexuals. Tot i que aquesta prevalença no desaparegui en edats més 

avançades, va disminuint progressivament. Tan les lesions precanceroses com el 

càncer de cèrvix són gairebé nuls en edats precoces. És a partir dels 20 anys quan se’n  

troben els primers casos, especialment després de la menopausa i una vegada la dona 

deixa de fer-se revisions ginecològiques periòdiques.  

 ; Prevalença de la infecció per VPH, les lesions precanceroses i el càncer de coll d’úter per 

edat de les dones. 

                                                
12 Font: Castle. The promise of global cervical-cancer prevention, 2005. 
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 El motiu que ens explica el per què hi ha més casos de lesions precanceroses i  

càncer de cèrvix en edats on hi ha menys incidència d’infecció pel VPH és: la 
persistència viral.  

 

Respecte la resposta immunitària, només un 50% de les dones infectades 

desenvolupen anticossos. Ara bé, la resolució de la infecció sembla oferir un cert grau 

de protecció enfront de reinfeccions pel mateix tipus de VPH. Només un petit 

percentatge d’infeccions per VPH-AR progressen cap a la transformació maligna i la 

invasió.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Prevalença mundial d’ADN del VPH en dones de població general. 
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1.6.1. Factors de risc d’infecció pel VPH en el desenvolupament de lesions 
cervicals premalignes 

Els factors de risc són qualsevol agent que pot incrementar les probabilitats de 

desenvolupar una malaltia com ara el càncer. No tots els càncers tenen els mateixos 

factors de risc. Per exemple, exposar la pell a una forta radiació solar, és un factor de 

risc per patir càncer de pell. Fumar és un factor de risc per a molts càncers. No obstant, 

presentar aquests i altres factors de risc, no significa que hagis de tenir la malaltia.   

La infecció pel VPH-AR és la causa necessària però no suficient pel desenvolupament 

del càncer de cèrvix. Existeixen altres cofactors que modulen el risc de progressió a 

càncer. Els cofactors d’infecció i progressió són aquells que afavoreixen el contagi i  

persistència de la infecció pel VPH-AR, i es classifiquen en vírics, genètics i 

mediambientals. Respecte els mediambientals, els principals que podem citar són: 

Hàbits/conducta sexuals: L’activitat sexual, es vincula amb la probabilitat de 

contraure la infecció però no es relaciona amb el risc de progressió a càncer. Així 

doncs, portar una vida sexualment activa incrementa considerablement la possibilitat 
d’infecció pel virus. L’inici precoç de les relacions, el nombre elevat de companys 

sexuals, el contacte amb individus d’alt risc (prostitutes), són altres hàbits associats en 

el contagi pel virus.   

Tabaquisme: El tabaquisme és un dels cofactors ambientals de progressió més 

íntimament associats amb el desenvolupament de lesions precanceroses i/o càncer 

cervical. Certament, en dones infectades pel VPH-AR que són fumadores el risc de 

desenvolupar la malaltia és de dues i quatre vegades13

Cal destacar que s’ha trobat substàncies procedents del tabac en el moc cervical en 

dones fumadores. Molts investigadors creuen que aquestes substàncies danyen el 

DNA de les cèl·lules cervicals i que això possiblement contribueix en el 

desenvolupament del càncer de coll d’úter.  

 superior a dones no fumadores. 

Aquest augment de risc afecta també a les fumadores passives. Per altra banda, deixar 

de fumar s’associa a una disminució de la mida lesional.  

                                                
13 Font oral: MARTA DEL PINO, ginecòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona. [Consulta: 10.09.09] 
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Resposta immunitària:

- 

 Quin és el paper exacte que té el sistema immunitari en 

la patogènia del càncer de coll d’úter no queda definit. Tot i així, se sap que la resposta 

immunitària, innata, humoral i cel·lular, influeix en el curs de la infecció per VPH, i per 

tant, sembla evident que aquelles dones amb immunosupressió tenen una major 

persistència viral i major risc de progressió que les pacients immunocompetents.  

Immunosupressió:

 

 Les pacients amb algun tipus d’ immunosupressió tenen un 

risc més elevat de patir càncer anogenital comparat amb dones 

immunocompetents de la mateixa edat. Diferents estudis demostren que una 

resposta immunològica deficient facilita la persistència de la infecció pel VPH-AR 

i per tant facilita el desenvolupament de lesions premalignes i la progressió de 

les mateixes. 

- Immunosupressió per VIH: El Virus de la Immunodeficiència Humana, VIH, 

danya el sistema immunitari i col·loca la dona que el presenta a un elevat risc 

d’infecció pel VPH. Científics asseguren que el sistema immunitari és 

imprescindible alhora de destruir cèl·lules cancerígenes tot frenant el seu 

creixement i evitant possibles invasions. Desafortunadament, les dones amb VIH 

no tenen els mecanismes per eliminar la infecció i això justifica el perquè es 

troba major prevalença d’infecció pel VPH i de CIN14

 

 en aquestes. 

- Immunosupressió iatrogènica: També les pacients trasplantades que reben 

teràpia immunosupressora tenen un major risc d’infecció pel VPH i de 

desenvolupar una lesió intraepitelial. En les pacients trasplantades de ronyó el 

risc de càncer anogenital és catorze vegades15 superior a les pacients sanes.  

Anticonceptius hormonals

                                                
14  Lesions precanceroses 

: Algunes investigacions troben relació entre l’ús 

perllongat d’anticonceptius orals i l’aparició de càncer cervical.   

L’ús d’anticonceptius orals amb un període superior a cinc anys, és un cofactor que 

incrementa quatre vegades15 el risc de càncer de cèrvix en dones portadores del VPH-

AR. En general, per les dones que presenten una infecció persistent pel VPH-AR, el 

mètode anticonceptiu aconsellat és el mètode barrera.  

15 Font oral: MARTA DEL PINO, ginecòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona. [Consulta: 10.09.09] 
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En els casos de dones que prenen anticonceptius hormonals cal fer la balança entre els 

beneficis d’aquests (reducció de càncer d’ovari i d’endometri) i el major risc de càncer 

de cèrvix que s’ha trobat en alguns treballs. Segons algunes investigacions 

epidemiològiques, després d’un diagnòstic de displàsia en dones que consumeixen 

anticonceptius orals, la progressió a carcinoma in situ és molt més ràpida. Per altre 

banda, deixar de fer ús dels anticonceptius orals suposa la disminució de la mida 

lesional de les dones amb lesions precanceroses.  

Paritat alta: Molts estudis suggereixen que les dones amb tres o quatre 

embarassos tenen un risc 2,6 vegades més elevat de càncer que les nul·lípares16 i, les 

dones amb set o més parts, presenten un risc 3,8 vegades17 major. L’ institut Nacional 

del Càncer, destaca l’alta paritat com un dels factors de major risc per el càncer de coll 

d’úter. Pot ser que el canvi hormonal que sorgeix durant l’embaràs com una altre 

possible raó de l’elevada prevalença i el sistema immunitari de les dones 

embarassades també podria tenir un paper en aquest factor de risc.  

L’inici precoç de les relacions sexuals comporta, algunes vegades, l’embaràs i el part 

en les adolescents. Les noies més joves de 17 anys que queden embarassades tenen 

un risc superior de presentar càncer de cèrvix a diferència de les dones que queden 

embarassades a partir dels 25 anys.   

Infeccions associades: Es parla d’una major probabilitat de desenvolupar 

càncer de cèrvix en pacients amb coinfecció pel VPH i un altre agent de transmissió 

sexual, en especial el VHS-2 o Chlamydia trachomatis, en comparació amb les pacients 

amb infecció per VPH-AR únicament. La Chlamydia trachomatis és una bactèria que 

pot infectar el sistema reproductor i que es transmet per contacte sexual. Alguns 

estudis demostren un major risc de lesió cervical d’alt grau en aquelles dones que 

presenten VHS-2 ja que s’associa a un risc de tres vegades major17 de càncer. Val a 

dir, però, que l’associació de Chlamydia trachomatis amb VPH-AR i lesions 

intraepitelials és poc freqüent.  

Nutrició i dieta:

                                                
16 Dones que no han parit mai.  

 L’evidència disponible sobre el possible efecte de la dieta o 

l’estat nutricional en la carcinogènesis cervical no és convincent, no obstant, alguns 

científics creuen que les dones amb dietes baixes en fruita i verdura possiblement 

tenen més risc de manifestar càncer cervical.   

17 Font oral: MARTA DEL PINO, ginecòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona. [Consulta: 10.09.09] 
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Mecanismes hormonals: Existeixen varis mecanismes pels quals les hormones 

sexuals, estrogen i progesterona, poden catalogar-se com a factors que afavoreixen els 

efectes cel·lulars de la persistent infecció pel VPH (11,12). Un d’aquests mecanismes 

és que afavoreixen la expressió de dos gens virals, el E6 i l’E7 i un altre mecanisme és 

que aquestes inhibeixen l’activació transcripcional de la p53, proteïna encarregada de 

l’aturada del cicle cel·lular i l’apoptosi.  

Càncer de coll d’úter a la família: 

 

 El càncer de coll d’úter no és un càncer amb 

càrrega genètica, per tant no es pot transmetre genèticament. No obstant, aquest 

depèn del sistema immunològic, que sí que té càrrega genètica, ja que el sistema 

immunitari es troba escrit als gens heretats per part dels dos progenitors.  

Per altra banda, trobem dos factors que pel que sembla juguen un paper important 

alhora de reduir el risc de transmissió sexual: La circumcisió masculina i l’ús de 

preservatiu. 
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2. IMPORTÀNCIA DE LES LESIONS PRECURSORES DEL CÀNCER DE 
CÈRVIX   

ràcticament tots els càncers de cèrvix es desenvolupen a partir de lesions 

precursores premalignes, les quals es denominen neoplàsies cervicals 

intraepitelials (cervical intraepithelial neoplàsia, CIN).  

La CIN es gradua segons la seva gravetat i el seu risc d’evolució a carcinoma 
invasor18 en CIN 1, 2 i 3. Aquesta última és considerada equivalent a carcinoma in 

situ19

Des de l’any 1988 la nomenclatura per descriure els resultats de la citologia 

classifica les lesions premalignes com lesions escamoses intraepitelials (SIL, 

squamous intraepithelial lesion), subclassificades en SIL de baix grau (L-SIL, low 

grade-SIL) que inclou la CIN1, i SIL d’alt grau (H-SIL, high grade-SIL) que inclou CIN 2 i 

CIN 3. 

.  

 

En general, el desenvolupament del càncer de coll uterí es produeix transcorregut un 

llarg període de temps després d’infectar-se pel VPH. Entre la infecció i la detecció el 

càncer poden passar de 10 a 15 anys.  
                                                
18 Tumor epitelial maligne que s’estén més enllà d’on s’ha originat. 

19  Tumor maligne del teixit epitelial que no ultrapassa els límits de la membrana basal.  

P 

Figura 9. Història natural el càncer de coll d’úter 
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S’ha verificat que el 60-80% de les lesions de CIN1/LSIL regressen espontàniament i 

només un petit percentatge d’entre 5-10% progressen a CIN2-3. La regressió és 

particularment freqüent en adolescents i dones joves, en canvi sembla que és menor en 

dones grans. 

El risc de transformació a carcinoma invasor de les lesions de CIN2-3/HSIL és força 

elevat. Per això, molts especialistes creuen oportú el tractament a les pacients amb 

CIN2-3/HSIL.  

Malauradament, avui dia no es disposa de cap mètode que diferenciï les pacient 

amb CIN1/LSIL que presentaran progressió a CIN2/HSIL o càncer, de les que resoldran 

la infecció espontàniament, ja que les característiques histològiques de les lesions de 

baix grau no permeten diferenciar quina serà la seva evolució. Per aquest motiu avui 

dia totes les pacients amb lesions de baix grau són seguides de manera estricte fins la 

resolució de la infecció viral.  
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3. EL PAPER DEL VPH EN EL CÀNCER DE COLL D’ÚTER.   
 

3.1. L’úter 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’úter, també anomenat matriu, és l’òrgan de l’aparell reproductor femení dels 

mamífers encarregat de mantenir l’embrió en condicions adequades durant el seu 

desenvolupament, assegurar-li el nodriment i el forniment d’oxigen i eliminar-ne els 

catabòlits respiratoris. És un òrgan muscular de parets gruixudes, que, en la dona 

adulta no gestant, té forma de pera aplanada, situat entre la vagina i les trompes de 

Fal·lopi. L’úter està format per dues parts totalment diferenciades: una part superior, el 

cos, i una part inferior i estreta, el coll. El cos uterí és la part més voluminosa de l’úter i 

està situada entre les trompes de Fal·lopi i el coll uterí. En aquesta part s’hi produeix la 

gestació. Per altre banda, el coll uterí, també anomenat cèrvix uterí, és una porció 

curta i estreta, gairebé cilíndrica, que es troba situada entre el cos uterí i la vagina.    

Figura 10. L’aparell reproductor femení 
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3.2. Epidemiologia, prevalença i importància a nivell mundial del càncer de 
coll d’úter.   

El càncer de cèrvix, també denominat càncer de coll d’úter, és la segona causa de 

mort per càncer al món entre les dones, amb uns 500.000 nous casos cada any (el 

80% dels casos en països en vies de desenvolupament), i al voltant de 280.000 morts 

anuals. La seva incidència varia entre 1-50 casos per cada 100.000 dones, essent més 

elevada a l’Amèrica Llatina, el Carib, l’Àfrica Subsahariana, Melanèsia i el Sud-est 

asiàtic. A Catalunya, en concret, cada any moren 90 dones i 700 al conjunt d’Espanya a 

causa de la malaltia.   

 

 

Arran d’una àmplia base d’investigacions d’aquest segle i del passat, s’ha reconegut 

que el principal responsable del càncer de cèrvix uterí i les seves lesions precursores 
és la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH). De fet es conclou que en el 100% 

dels càncers de cèrvix hi ha, detectats, el VPH-AR,  així com en la majoria de les 

lesions precursores o intraepitelials d’alt grau (70-90%) i en una menor proporció (20-

25%) de les lesions intraepitelials de baix grau. S’ha pogut comprovar, també, la 

participació del VPH en un percentatge important dels càncers de vagina, vulva, anus i 

penis.  

Figura 10. Número de casos estimats de càncer de coll d’úter al 2002 
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La naturalesa causal de l’associació entre VPH i càncer de cèrvix es fonamenta en: 

1) Els resultats de múltiples estudis epidemiològics realitzats en diferents 

poblacions demostren que la persistència per certs tipus virals és el principal 

factor de risc pel desenvolupament del càncer cervical.  

 

2) La detecció regular d’ADN viral en les cèl·lules cancerígenes del coll uterí. 

 

3) La demostració de l’expressió de les proteïnes oncogèniques virals 

codificades pels gens E6 i E7 del VPH en el teixit neoplàstic però no en el 

teixit sa.  

 

4) La capacitat transformadora de les oncoproteïnes per a bloquejar les 

proteïnes reguladores del cicle cel·lular (p53, pRb) 

 

5) L’expressió mantinguda d’E6 i E7 ja que és indispensable per a mantenir el 

fenotip maligne de les cèl·lules cancerígenes.   

Més del 80% dels càncers produïts per aquests virus són carcinomes escamosos, 

desenvolupats a partir de lesions precursores intraepitelials. La detecció de lesions 

precursores mitjançant citologia (prova del Papanicolau) ha permès disminuir 

considerablement la incidència i mortalitat d’aquest càncer. Malgrat tot, a Europa cada 

any es diagnostiquen uns 60.000 nous casos, essent el quart càncer més freqüent i la 

setena causa de mort per càncer.  

3.3. El paper del VPH en altres càncers    

 

El paper causal del VPH en el càncer de 

coll uterí ha estat establert tant des del 

punt de vista biològic com epidemiològic. 

Tot i així trobem que la majoria de càncers 

de vagina i  anus també són causats pel 

VPH, així com els càncers de vulva, penis 

i orofaringe. 

 
Figura 11. Implicació VPH en diferents càncers orogenitals. 

Font: DM Parkin (2006) Int. J. Cancer 
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4. CRIBATGE, TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I DIAGNÒSTIC  

a lenta evolució de les lesions precursores de càncer de cèrvix al càncer 

possibilita la seva detecció precoç i per tant un tractament eficaç. S’ha demostrat, 

mitjançant estudis epidemiològics, l’efectivitat de la citologia practicada a intervals 

regulars per detectar precoçment aquest càncer, reduint-ne fins a un 60% la incidència i 

la mortalitat per aquesta malaltia.  

Des del 1940 la citologia s’ha establert com a mètode més eficaç per detectar el 

càncer cervical i les lesions precursores d’aquest. La posa en pràctica de la prova del 

Papanicolau va suposar una reducció immediata de la incidència i mortalitat per càncer 

de coll uterí. Un sol resultat negatiu en el frotis disminueix el risc de càncer fins al 45% i 

nou frotis negatius al llarg de la vida redueixen el risc en un 99%20

4.1. Cribatge i diagnòstic de les lesions precursores del càncer de coll 
d’úter   

.   
 

El cribatge cervical és el procediment que es du a terme per detectar i prevenir de 

manera precoç el càncer de coll uterí. Aquest es basa en la citologia, la colposcòpia i la 

biòpsia dirigida.   

4.1.1. Citologia cervical (CC) 

Prova ràpida, senzilla i indolora mitjançant la qual, el personal sanitari especialitzat 

recull una mostra de les cèl·lules de la superfície del coll uterí. L’objectiu és identificar 

qualsevol anormalitat que es pugui convertir en càncer de cèrvix, per poder ser tractada 

de forma simple i efectiva.   

La mida cel·lular i nuclear, la morfologia del nucli i la intensitat de la seva tinció, la 

forma de la membrana nuclear, morfologia de la cromatina i la relació entre el volum 

citoplasmàtic i nuclear són alguns dels criteris per classificar les diferents alteracions 

cel·lulars del cèrvix.  

La pràctica de la citologia cervico-vaginal és, en l’actualitat, la base de prevenció del 

càncer de cèrvix, gràcies a la capacitat per a detectar la neoplàsia cervical en estadi de 

lesió precursora.  

                                                
20 Font oral: MARTA DEL PINO, ginecòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona. [Consulta: 02.11.09] 
 

L 
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Tot i ser una tècnica relativament senzilla, 

la realització de la citologia cervical implica 

diferents passos des de l’obtenció de la mostra 

fins la interpretació des resultats. Per a la 

obtenció de la mostra, s’introdueix suaument 

un instrument de mida petita, anomenat 

espècul, a la vagina per mantenir-la oberta i 

recollir, mitjançant un petit respallet tou o una 

espàtula, cèl·lules de la paret del coll d’úter.  

 

4.1.2. Colposcòpia 

La colposcòpia és una tècnica d’exploració òptica dels epitelis del coll uterí, la 

vagina i la vulva, amb l’objectiu de detectar les lesions preinvasives o invasives del 

tracte genital inferior i la seva orientació terapèutica.   

La colposcòpia permet biopsiar (biòpsia colposcòpica) de forma dirigida l’àrea més 

sospitosa i obtenir un diagnòstic histològic21

 

 definitiu.  

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Biòpsia 

Extracció d’una mostra de teixit del coll uterí per al seu examen sota el microscopi i 

confirmar així l’existència o no de cèl·lules anormals.   

Per obtenir una mostra del teixit, el ginecòleg utilitza una petita pinça que s’insereix a la 

vagina fins arribar al coll uterí. Aquest teixit que s’obté s’analitza després al laboratori.  
                                                
21 Estudi de la composició i estructura microscòpica de la mostra que s’ha obtingut en la citologia i/o la 
biòpsia colposcòpica 

Figura 12. Tècnica de la citologia 

Figura 13. Tècnica de la colposcòpia 
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4.2. Maneig de les lesions precursores del càncer de coll d’úter 

Existeix consens en realitzar tractament a les pacients que presentin lesions d’alt 

grau (CIN2-3). En canvi, tractar totes les lesions de baix grau (CIN1), la majoria de les 

quals són l’efecte citopàtic d’infeccions transitòries pel VPH-AR, suposaria no només un 

sobretractament injustificat, sinó un increment de tots aquell efectes perjudicials 

secundàries a la conització22

4.2.1. Tractament de les lesions escatoses d’alt grau i seguiment posterior  

, sobretot en dones en edat reproductiva. 

Les lesions precanceroses d’alt grau (CIN2-3) tenen un risc de progressió elevat, per 

la qual cosa és important tractar-les (la conització n’és el procediment més utilitzat). 

To i així, el risc de progressió de les lesions d’alt grau és molt inferior en noies joves 

(per sota de 25 anys), en les quals s’ha estimat al voltant d’1,5 % anual de casos de 

progressió. Per aquest motiu amb colposcòpia satisfactòria s’accepta fer un seguiment 

estricte, repetint la biòpsia en cas de citologia HSIL, o empitjorament de la lesió a la 

visualització amb colposcopi, tractant la lesió sempre que aquesta persisteixi més de 24 

mesos.  

4.2.2. Tractament de les lesions escatoses de baix grau i seguiment posterior  

Aproximadament el 85% de les lesions de baix grau estan causades per VPH-AR, 

així com pràcticament el 100% de les lesions de baix grau i el càncer de cèrvix. Només 

el 15% de les CIN1 estan produïdes pels tipus virals de baix risc. Ara bé, la gran 

majoria de les CIN1 reflecteixen simplement l’efecte citopàtic d’una infecció transitòria i 

regressen de forma espontània. Per aquest motiu no és recomanable el tractament 

d’aquestes lesions, sinó canvis de conducta personal per actuar sobre els cofactors de 

risc (deixar de fumar, per exemple).  

La taxa de regressió en noies joves és encara més elevada, els 36 mesos regressen 

un 91% de les CIN1, per la qual cosa en aquest subgrup de pacients està encara més 

justificada la conducta conservadora per permetre la resolució de la infecció i la 

regressió de la lesió.  Tot i l’alta probabilitat de regressió cal no oblidar que un 10-

15% de les lesions de CIN1 progressen a CIN2-3 i un 0,3% a càncer. Avui per avui, 

però,  no és possible predir en el moment del diagnòstic quines seran aquelles lesions 

                                                
22 Escissió d'una porció en forma de con d'un teixit. En el nostre cas, del coll uterí. 
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que progressaran amb el temps, per la qual cosa és fonamental el seguiment de totes 

elles.   

5. VACUNES PROFILÀCTIQUES PER A LA INFECCIÓ DE DETERMINATS VPH 

Científics de tot el món han treballat per aconseguir desenvolupar una vacuna contra 

el VPH. Un dels laboratoris que ha treballat en la creació d'aquesta vacuna és l'Institut 

Oncològic de Catalunya, que, a més, és considerat per l'Organització Mundial de la 

Salut centre de referència per a aquesta malaltia.  

 

Per l’elaboració de la vacuna, al laboratori es crea una còpia desactivada del virus 

del papil·loma. Aquesta no porta l'ADN amb la informació que causa la infecció de la 

cèl·lula, però, en canvi posa en alerta al sistema immunitari humà que es disposa a 

eliminar el virus.  

Les dues vacunes actualment comercialitzades (Cervarix® i  Gardasil®) han demostrat 

una elevada eficàcia, seguretat, immunicitat i una protecció a llarg termini en front la 

infecció del virus. Ambdues vacunes ofereixen protecció contra la infecció pels VPH-AR 

16 i 18. Aquests dos genotips virals són els responsables del 70% dels càncers 

escatosos cervicals i el 80-85% dels adenocarcinomes23

Des del 2008, s'aplica a Catalunya i de forma voluntària aquesta la vacuna. Les 

nenes han de rebre tres dosis al llarg del curs. Totes tenen al voltant de dotze anys ja 

que se suposa que encara no hauran tingut relacions sexuals prèvies i no estaran 

infectades. La vacunació forma part del calendari de vacunes de la Generalitat.  
A tot el món ja s'han vacunat milions de noies i s'han detectat milers de possibles 

reaccions adverses.  A València i a les Illes Balears tres nenes van patir convulsions de 

manera continuada després d'haver rebut la vacuna. Un comitè d'experts del ministeri 

de sanitat va considerar molt improbable que les convulsions que patiren fossin 

causades per la vacunació contra el Virus del Papil·loma, però l'alarma social creada va 

reactivar la oposició a la vacunació generalitzada.  

 

. La vacuna també funciona 

amb el VPH 6 i 11, que són els que causen les berrugues genitals. S’estima que, 

gràcies a la protecció creuada en front de genotips relacionats, la protecció real 

d’aquestes vacunes en front el càncer de coll d’úter és superior.   

 

                                                
23 Carcinoma que té origen a les cèl·lules que constitueixen el revestiment intern de glàndules. 
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Encara falta per respondre molts interrogants sobre l’espectre real de la protecció i la 

protecció creuada, la immunicitat a llarg termini de cadascuna de les vacunes, l’efecte 

sobre la incidència i prevalença de càncer, el cribatge en dones vacunades. Per 

resoldre totes aquestes qüestions cal continuar els estudis de seguiment a llarg termini.  
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I. HIPÒTESI DEL TREBALL 

El càncer de coll d’úter és la segona causa de mort per càncer al món entre les 

dones. Cada any, unes dues-centes cinquanta-sis dones desenvolupen el càncer a 

Catalunya i noranta moren per la malaltia. La causa necessària, però no suficient, del 

desenvolupament d’aquest càncer és la infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH). 

S’estima que un 80% de les dones contacten amb el virus al llarg de la seva vida, 

generalment en els primers anys d’iniciar les relacions sexuals.  

Degut a l’elevada incidència de la infecció pel VPH i de la gènesis del càncer de 

cèrvix,  s’han plantejat, en aquest estudi, un conjunt d’hipòtesis englobades per una de 

general: La manca de coneixement dels mètodes preventius del càncer de coll d’úter, 

en una mostra de la població femenina d’Osona; Essent mètodes preventius: 

coneixement  sobre els temes vinculats al càncer de coll d’úter (què és, què el causa, 

factors de risc, etc.), el cribatge del càncer de coll d’úter i, per últim, la implantació de la 

vacuna preventiva de la infecció per VPH (6, 11, 16, 18). 

 En termes més específics s’han formulat les següents hipòtesis: 

1. Una clara manca de coneixement vinculats al càncer de cèrvix. No obstant, 

s’hipotitza un alt coneixement sobre la vacuna contra el VPH deguda a la seva 

recent comercialització. També es creu que les joves que l’any 2009-10 

cursaven primer de secundària, tenen un alt coneixement sobre el càncer de 

cèrvix, deguda l’aplicació de la vacuna contra el VPH (durant el curs previ) i la 

difusió d’informació preventiva abans de l’aplicació d’aquesta.  

 

2. Una manca de revisions ginecològiques en adolescents que comencen a 

mantenir relacions sexuals. Aquesta manca de cribatge esdevé un factor perillós 

per a les joves d’entre 15 i 20 anys, degut a l’alta promiscuïtat, pròpia d’aquestes 

edats, que incrementa el nombre de casos d’infecció. Algunes vegades, la 

infecció pot esdevenir crònica, és a dir, que hi hagi una persistència viral, que si 

no es detecta a temps de ben segur que l’adolescent desenvoluparà lesions 

precanceroses i/o càncer en un futur.  

  

3. S’hipotitza que del personal sanitari, la major part estigui a favor de la vacuna i 

que només un grup reduït d’aquests hi estigui en contra.  
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II. OBJECTIUS: 

L’objectiu general del treball és avaluar el grau de coneixement que presenta la 

mostra poblacional femenina d’Osona sobre els mètodes preventius del càncer de coll 

d’úter. 

De forma particular, s’han plantejat els següents objectius específics: 

1) Determinar l’edat on es comencen a trobar casos d’adolescents que 

mantenen relacions sexuals, en la mostra de població femenina d’Osona. 

(ESTUDI 1.1) 
 

2) Avaluar el grau de coneixement del Virus del Papil·loma Humà i els factors de 

risc d’infecció i/o progressió associats al càncer. (ESTUDI 1.2) 
 
3) Comprovar si la introducció de la vacuna contra la infecció pel VPH al 

calendari vacunal (l’any 2008) ha assegurat una difusió d’informació 

preventiva en les joves d’entre 11 i 12 anys, les quals van iniciar el nou 

calendari vacunal. (ESTUDI 1.3) 
 
4) Identificar la font d’on han obtingut la informació avaluada a l’estudi 1.2. la 

mostra de població femenina utilitzada en el treball de camp.  (ESTUDI 1.4) 
  

5) Determinar si el personal sanitari recolza la hipòtesis de l’Estudi 1.2 i 

determinar els llocs on creuen que s’ha de potenciar la informació per 

assegurar la prevenció de la malaltia. (ESTUDI 1.5)  
 

6) Determinar el nombre de dones que es realitzen la citologia després de 

mantenir relacions sexuals, i el coneixement que tenen les adolescents 

d’entre 15 i 18 anys de la prova. (ESTUDI 2)  

 

7) Donar a conèixer la opinió que té el personal sanitari envers la vacuna. 

(ESTUDI 3) 
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III. ESTUDIS, MÈTODES I RESULTATS  
ESTUDI 1: 

Aquest estudi s’ha realitzat a nivell comarcal (a Osona) mitjançant el pas 

d’enquestes a dones de diferents rangs d’edats i diferents estatus socials. Les 

enquestes es van repartir a un gimnàs de Torelló, conegut amb el nom de 

Osonawellness, a contactes propers com són la família i els amics, i finalment, respecte 

les noies d’entre 15 i 18 anys, em vaig presentar a dos centres escolars diferents, l’IES 

Torelló i el Sant Miquel dels Sants de Vic. D’aquests dos centres, les enquestes es van 

repartir per quart de secundària, primer i segon de Batxillerat. En total es van repartir 

quatre-centes quaranta quatre enquestes.  

ESTUDI 1.1:  
Comencem, doncs, determinant el percentatge de dones24

 

 que mantenen relacions 

sexuals per rang d’edat.   

 La figura 15 ens mostra una clara tendència d’augment en mantenir relacions 

sexuals a mesura que les dones es troben en rangs d’edats més avançats. S’observa 

que en el primer rang d’edat el percentatge de noies que mantenen relacions sexuals 

és nul, i que és entre els 15 i 24 anys quan es troben els primers casos, tot ascendint  

fins a un 55,93%. D’aquest 55,93%, un 37,88% procedeix de les alumnes de quart (15 

anys) de secundària i un 58,38% de les de batxillerat (16-18 anys). 

                                                
24 Aquestes dones són es que formen part de la mostra d’estudi del que s’ha utilitzat pel treball de camp.  
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Podem determinar, doncs, que, en la mostra estudiada, l’edat on es comencen a trobar 

casos de noies que practiquen sexe i que per tant es troben exposades davant l’agent 

causant del càncer de coll d’úter, és als 15 anys, una edat considerada precoç per 

practicar-lo.   

ESTUDI 1.2 

- Grau de coneixement del VPH per edat: 

La taula i gràfic següents ens permetran avaluar el percentatge de dones de 

diferents edats que han sentit a parlar del VPH i saben la via de transmissió d’aquest.  

Taula 1. Percentatge de dones que han sentit a parlar del VPH (N1) i el percentatge de dones que 
havent sentit a parlar del VPH,  sap com es transmet (N2). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

n:  Nº total de dones enquestades per rang d’edat 

N1: Nº de dones que han sentit a parlar del VPH 

 N2: Nº de dones que havent sentit a parlar del VPH, saben la via de transmissió d’aquest. 

 

 

 

 

 

  

 
Edat n N1 (%)N1 N2 (%)N2 
 
< 15 anys 
 

- 1er d’ESO (11-12 anys)* 
 
15-24 anys 
 

-  4rt de Secundària (15 anys)* 
      

-  Batxillerat (16-18 anys)* 
 
25-44 anys 
 
> 44 anys 

 
98 
 
40 
 
236 
 
66 
 
149 
 
52 
 
58 

 
73 
 
38 
 
132 
 
37 
 
87 
 
38 
 
38 

 
(74,49) 
 
(95) 
 
(65,25) 
 
(56,06) 
 
(68,46) 
 
(73,08) 
 
(65,52) 

 
43 
 
29 
 
85 
 
21 
 
53 
 
24 
 
21 

 
(43,88) 
 
(72,5) 
 
(36,02) 
 
(31,82) 
 
(35,57) 
 
(46,15) 
 
(36,21) 

Total: 444 405 (91,22) 173 (38,96) 

< 15 anys 15-24 anys 25-44 anys > 44 anys

43,88 % 36,017 % 46,15 % 36,21 %

56,12 % 63,983 % 53,85 %
63,79 %

(%)

Rangs d'edat

Figura 16. Coneixement del VPH

Ha sentit a parlar del VPH i sap com es transmet 
No ha sentit a parlar del VPH i/o no sap que es transmet sexualment
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En la figura 16 s’observa que en tots els rangs d’edat, el coneixement mínim que es 

té del Virus del Papil·loma Humà és insuficient.  

Mitjançant els valors numèrics de la taula 1, determinem que el 43,88 % de la població 

femenina menor a 15 anys ha mostrat tenir el coneixement mínim del VPH, molt similar 

al de les dones d’entre 25 i 44 anys d’edat. Per altra banda, s’observa una lleugera 

davallada d’aquest coneixement en les adolescents d’entre 15 i 24 anys, assolint 

només el 36,02 %, un valor similar al de les dones d’edats superiors a 44 anys.  

Cal destacar que les adolescents d’entre 15 i 24 anys, tot i essent el públic més 

propens a quedar infectat pel virus, són les que menys coneixement tenen d’aquest, 

respecte la resta de rangs. Davant el resultat obtingut, és important recordar que la 

infecció pel VPH és, actualment, la malaltia de transmissió sexual més freqüent al món, 

i que és en l’edat adolescent on el pic d’incidència de la infecció pel virus és més 

elevada.  
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- Grau de coneixement dels factors de risc associats al càncer de coll d’úter 
per part de les noies que tenen el coneixement mínim del VPH: 

Un altre dels objectius que volem determinar exhaustivament a continuació és 

comprovar si les dones que tenen el mínim coneixement del VPH,  en tenen també dels 

factors de risc associats al càncer de coll d’úter. De factors de risc n’hi ha que faciliten 

el contagi del virus i d’altres que faciliten la progressió de l’anomalia a lesions d’estadis 

més avançats i/o càncer. Cal anunciar que en aquest apartat s’ha descartat el conjunt 

de dones que no assolien el mínim coneixement que es demenava del VPH, ja que es 

va considerar que la resposta que hi donaven no era fiable. També comunicar que les 

noies d’edats inferiors a 15 anys no se’ls va demanar aquest apartat per motius d’edat.  

De factors de risc associats al càncer de coll d’úter n’hi ha un llistat molt àmpli. No 

obstant, en l’estudi que s’ha realitzat només s’hi destaquen els principals factors, els 

quals es classifiquen segons si són d’infecció o de progressió:  

 

A continuació es representen diversos gràfics que ens avaluen el coneixement de les 

dones envers els factors de risc citats i classificats anteriorment. La classificació ens 

permet determinar si les dones han respost correctament o no. 

FACTORS DE 
RISC 

D'INFECCIÓ

(1)

•Portar una vida sexualment activa amb un nº elevat de parelles 
sexuals (alta promiscuïtat) 

•Inici precoç de les relacions sexuals

FACTORS DE 
RISC DE 

PROGRESSIÓ

(2)

•Tabaquisme

•Ús d'anticonceptius orals

•Paritat alta

FACTORS 
PROTECTORS

(3)

• Ús del preservatiu 
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15-24 anys

36,02 %
63,98 %

Té el coneixament mínim del VPH

No té el coneixament mínim del VPH

Comencem, doncs, amb el gràfic que fa 

referència al rang d’edat d’entre 15 i 24 anys. 

D’aquestes, només s’ha valorat el 36,02 % del 

total, ja que són les que assoleixen el mínim 

coneixement del VPH.    

 
Taula 2: Coneixement dels factors de risc [noies d’entre 15-24 anys] 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N1: Nº de dones que han sentit a parlar del VPH i saben la via de transmissió d’aquest. 
N2: Nº dones que a banda de saber què és el VPH i la via de transmissió d’aquest, saben que és un factor de 
risc(1,2) o de protecció (3).  

 

 Edat: Entre 15 i 24 anys 
Factors de risc n N1 (%)N1  N2 (%)N2 
 
Ús d’anticonceptius orals (2) 
 
Paritat alta (2) 
 
Tabaquisme (2) 
 
Ús del preservatiu (3) 
 
Inici precoç de les relacions sexuals (1) 
 
Nº elevat de parelles sexuals (1) 
 
Vida sexualment activa (1) 

 
236 
 
236 
 
236 
 
236 
 
236 
 
236 
 
236 

 
85 
 
85 
 
85 
 
85 
 
85 
 
85 
 
85 

 
(36,02) 
 
(36,02) 
 
(36,02) 
 
(36,02) 
 
(36,02) 
 
(36,02) 
 
(36,02) 

 
13 
 
24 
 
25 
 
66 
 
36 
 
55 
 
45 
 

 
(15,29) 
 
(28,24) 
 
(29,41) 
 
(77,65) 
 
(42,35) 
 
(64,71) 
 
(52,94) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Vida sexualment activa (1)

nº elevat de parelles sexuals (1)

Inici precoç de les relacions sexuals (1)

Ús del preservatiu (3)

Tabaquisme (2)

Paritat alta (2)

Ús d'anticonceptius orals (2)

Figura 17. Coneixement dels factors de risc associats al càncer de coll 
d'úter. [Noies d'entre 15 i 24 anys]

Ha respost correctament No ha respost correctament o no ho sap
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En termes generals observem que les barres que predominen són les que estan per 

sota el 50%, les quals ens indiquen una manca de coneixement de cara els factors de 

risc que formen part de l’estudi.   

Per una banda, un percentatge elevat de noies sap que el preservatiu no influeix en el 

desenvolupament del càncer, així com també sap que portar una vida sexualment 

activa i tenir moltes parelles sexuals incrementa considerablement la probabilitat de 

contagiar-se pel virus (factors de risc d’infecció). Per altre banda, es desconeix que el 

tabaquisme, la paritat alta i l’ús d’anticonceptius orals són factors que faciliten la 

progressió de la lesió precancerosa, així com també es desconeix que l’inici de les 

relacions sexuals és un factor que facilita el contagi pel VPH. 
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Dins el rang d’edat d’entre 15-24 anys, el que 

ens interessa avaluar, principalment, és el 

coneixement que presenten les noies d’entre 15 

i 18 anys envers els factors de risc associats al 

càncer de coll d’úter. D’aquestes només es 

valorarà el 34,41% ja que són les que presenten 

el mínim coneixement del VPH.  

Taula 3: Coneixement dels factors de [noies d’entre 15-18 anys] 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N1: Nº de dones que han sentit a parlar del VPH i saben la via de transmissió d’aquest. 
N2: Nº dones que a banda de saber què és el VPH i la via de transmissió d’aquest, saben que és un factor de 
risc(1,2) o de protecció (3). 

 Edat: Entre 15 i 18 anys 
Factors de risc n N1 (%)N1  N2 (%)N2 
 
Ús d’anticonceptius orals (2) 
 
Paritat alta (2) 
 
Tabaquisme (2) 
 
Ús del preservatiu (3) 
 
Inici precoç de les relacions sexuals (1) 
 
Nº elevat de parelles sexuals (1) 
 
Vida sexualment activa (1) 

 
215 
 
215 
 
215 
 
215 
 
215 
 
215 
 
215 

 
74 
 
74 
 
74 
 
74 
 
74 
 
74 
 
74 
 

 
(34,41) 
 
(34,41) 
 
(34,41) 
 
(34,41) 
 
(34,41) 
 
(34,41) 
 
(34,41) 
 

 
13 
 
22 
 
22 
 
57 
 
36 
 
48 
 
42 

 
(17,57) 
 
(29,73) 
 
(29,73) 
 
(77,03) 
 
(48,65) 
 
(64,86) 
 
(56,76) 

Noies d'entre 15 i 
18 anys

34,41 %

65,59%

Tenen el mínim coneixement del VPH

No tenen el mínim coneixement del VPH

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vida sexualment activa (1)

Nº elevat de parelles sexuals (1)

Inici precoç de les relacions sexuals (1)

Ús del preservatiu (3)

Tabaquisme (2)

Paritat alta (2)

Ús d'anticonceptius orals (2)

Figura 18.Coneixement dels factors de risc associats al càncer de coll d'úter. 
[Noies d'entre 15 i 18 anys]

Ha respost correctament No ha respost correctament o no ho sap
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El gràfic 18, es mostra el coneixement que presenten les noies d’entre 15 i 18 anys les 

quals l’any 2009-10 estan realitzant quart de secundària, primer i segon de batxillerat 

en els dos centres escolars prèviament citats.  

A simple vista s’observa que la manca de coneixement dels diferents factors de risc és 

evident, ja que només sobrepassen el 50% dos dels vuit factors de risc que s’estudien. 

Aquests són “l’ús del preservatiu i tenir una parella sexual inestable”. Ambdós estan 

relacionats amb l’increment o disminució de les probabilitats de contagi pel VPH.  

Pel què fa l’ús del preservatiu, queda molt clar que les adolescents saben que aquest 

en redueix les probabilitats de contagi i, per altre banda, saben que tenir un nombre 

elevat de parelles sexuals n’incrementa les probabilitats. Aquest últim factor, juntament 

amb “portar una vida sexualment activa”, el qual gairebé assoleix el 50% de 

coneixement, cal tenir-los molt presents en aquestes edats deguda l’alta promiscuïtat 

entre adolescents.    

Dues dades que cal remarcar, també, són el tabaquisme, amb un total de 27,94%, i l’ús 

d’anticonceptius orals, 15,19%. Es veu, de manera explícita, que ambdós factors de 

progressió i infecció, respectivament, són clarament desconeguts com a factors de 

risc per la majoria de les adolescents estudiades, malgrat la seva importància com a 

factors de risc vinculats al càncer de coll d’úter.   
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Coninuem amb el gràfic que fa referència al 

rang d’edat d’entre 25 i 44 anys. D’aquestes, 

només s’ha valorat el 46,15 % del total, ja 

que són les que assoleixen el mínim 

coneixement del VPH.   

 

Taula 4: Factors de risc coneguts per les noies d’entre 15-24 anys 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N1: Nº de dones que han sentit a parlar del VPH i saben la via de transmissió d’aquest. 
N2: Nº dones que a banda de saber què és el VPH i la via de transmissió d’aquest, saben que és un factor de 
risc(1,2) o de protecció (3). 

 Edat: Entre 25 i 44 anys 
Factors de risc n N1 (%)N1  N2 (%)N2 
 
Ús d’anticonceptius orals (2) 
 
Paritat alta (2) 
 
Tabaquisme (2) 
 
Ús del preservatiu (3) 
 
Inici precoç de les relacions sexuals (1) 
 
Nº elevat de parelles sexuals (1) 
 
Vida sexualment activa (1) 

 
52 
 
52 
 
52 
 
52 
 
52 
 
52 
 
52 

 
24 
 
24 
 
24 
 
24 
 
24 
 
24 
 
24 
 

 
(46,15) 
 
(46,15) 
 
(46,15) 
 
(46,15) 
 
(46,15) 
 
(46,15) 
 
(46,15) 
 

 
4 
 
3 
 
9 
 
20 
 
8 
 
20 
 
14 

 
(16,67) 
 
(12,5) 
 
(37,5) 
 
(83,33) 
 
(33,33) 
 
(83,33) 
 
(58,33) 
 

Dones d'entre 25 i 44 anys

46,15 %
53,85 %

Tenen el mínim coneixement del VPH

No tenen el mínim coneixement del VPH

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vida sexualment activa (1)

Nº elevat de parelles sexuals (1)

Inici precoç de les relacions sexuals (1)

Ús del preservatiu (3)

Tabaquisme (2)

Paritat alta (2)

Ús d'anticonceptius orals (2)

Figura 19. Coneixement dels factors de risc associats al càncer de coll 
d'úter [Dones d'entre 25 i 44 anys]

Ha respost correctament No ha respost correctament o no ho sap



LA INFORMACIÓ, LA MILLOR ARMA CONTRA EL CÀNCER DE COLL D’ÚTER      Curs 2009-2010 

 

44 | P à g i n a  
 

En termes generals observem que les barres que predominen són les que estan per 

sota el 50%, les quals ens indiquen una manca de coneixement de cara els factors de 

risc que formen part de l’estudi.  

Per una banda es determina un coneixement notable dels factors d’infecció: 

“nombre elevat de parelles sexuals” i  “portar una vida sexualment activa”; Així com 

també se sap que l’ús del preservatiu redueix les probabilitats de transmissió del 

virus, assolint el percentatge més elevat en aquest gràfic. Per altra banda, podem 

determinar que aquestes dones presenten un gran desconeixement respecte els factors 

de progressió, principalment “paritat alta” seguit per “ús d’anticonceptius orals” i 

finalment “tabaquisme”. Així com també es desconeix que l’inici precoç de les relacions 

sexuals és un factor que facilita el contagi del VPH.   

Cal recordar que és als voltants dels 25 anys on es comencen a trobar casos de 

dones amb lesions precanceroses i càncer de coll d’úter. Així doncs, remarquem el baix 

coneixement dels factors de progressió, per a determinar que podria ser una de les 

causes de l’elevada incidència de la malaltia.  
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Acabem amb el gràfic que fa referència a les 

dones d’edats superiors a 44 anys.   

D’aquestes, només s’ha valorat el 36,21 % del 

total, ja que són les que assoleixen el mínim 

coneixement del VPH.  

 
 
 
 
Taula 5: Coneixement dels factors de risc [dones d’edat > 44 anys] 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N1: Nº de dones que han sentit a parlar del VPH i saben la via de transmissió d’aquest. 
N2: Nº dones que a banda de saber què és el VPH i la via de transmissió d’aquest, saben que és un factor de 
risc(1,2) o de protecció (3). 

 Edat: Més de 44 anys 
Factors de risc n N1 (%)N1  N2 (%)N2 
 
Ús d’anticonceptius orals (2) 
 
Paritat alta (2) 
 
Tabaquisme (2) 
 
Ús del preservatiu (3) 
 
Inici precoç de les relacions sexuals (1) 
 
Nº elevat de parelles sexuals (1) 
 
Vida sexualment activa (1) 

 
58 
 
58 
 
58 
 
58 
 
58 
 
58 
 
58 
 

 
21 
 
21 
 
21 
 
21 
 
21 
 
21 
 
21 
 

 
(36,21) 
 
(36,21) 
 
(36,21) 
 
(36,21) 
 
(36,21) 
 
(36,21) 
 
(36,21) 
 

 
5 
 
6 
 
7 
 
13 
 
8 
 
13 
 
7 

 
(23,81) 
 
(28,57) 
 
(33,33) 
 
(61,90) 
 
(38,10) 
 
(61,90) 
 
(33,33) 
 

> 44 anys

36,21 %63,79 %

Tenen el mínim coneixement del VPH

No tenen el mínim coneixement del VPH

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vida sexualment activa (1)

Nº elevat de parelles sexuals (1)

Inici precoç de les relacions sexuals (1)

Ús del preservatiu (3)

Tabaquisme (2)

Paritat alta (2)

Ús d'anticonceptius orals (2)

Figura 20: Coneixement dels factors de risc associats al càncer de coll 
d'úter [Dones d'edats superiors a 44 anys]

Ha respost correctament No ha respost correctament o no ho sap
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En aquest gràfic, les barres que predominen són les que es troben per sota el 50%, 

fet que ens indica que les dones d’aquest rang d’edat tenen un coneixement insuficient 

envers els factors de risc associats al càncer de cèrvix. No obstant saben que l’ús del 

preservatiu és un mecanisme que redueix les probabilitats de contagi, i que “tenir un 

nombre elevat de parelles sexuals” és un factor que afavoreix el contagi. De la resta de 

factors en tenen un coneixement insuficient.  

Igual que el rang d’edat analitzat anteriorment (d’entre 24 i 44 anys), remarquem el 

baix coneixement dels factors de progressió, per a determinar que podria ser una de les 

causes de l’elevada incidència de la malaltia. La incidència del càncer de coll d’úter a 

aquestes edats és alta. Per aquet motiu, donem molta importància al coneixement dels 

diferents factors de risc associats al càncer, per a així prevenir la malaltia.  

- Grau de coneixement de la prevalença de càncer de coll d’úter al món, en 
els diferents rangs d’edat.  

 

Cal recordar, prèviament, que el càncer de coll d’úter és la segona causa de mort 

per càncer al món entre les dones, amb uns 500.000 nous casos cada any (el 80% dels 

casos en països en vies de desenvolupament), i al voltant de 280.000 morts anuals. La 

seva incidència varia entre 1-50 casos per cada 100.000 dones, essent més elevada a 

l’Amèrica Llatina, el Carib, l’Àfrica Subsahariana, Melanèsia i el Sud-est asiàtic.   

 

< 15 anys 15-24 anys 25-44 anys > 44 anys

31,63 % 36,02% 46,15% 36,21%

68,37% 63,98% 53,85% 63,79%

Figura 21: Grau de coneixement de la prevalença del 
càncer de coll d'úter 

(%) Sap que el càncer de coll d'úter és molt freqüent al món

(%) No sap que el càncer de coll d'úter és molt freqüent
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Afortunadament, a Catalunya la incidència no és tan elevada. Tot i així és important 

tenir present que el càncer de cèrvix és una malaltia d’elevada prevalença a nivell 

mundial, que cal conèixer exhaustivament per poder-la prevenir.  

Respecte el gràfic anterior, figura 21, es determina una manca de coneixement 

evident de la prevalença de la malaltia al món.  

- Grau de coneixement de la vacuna contra el VPH en els diferents rangs 
d’edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa que un percentatge força elevat de dones ha sentit a parlar de la Vacuna 

contra el VPH. Certament, el rang d’edat que fa referència a les noies menors a quinze 

anys és el que en té un coneixement més elevat. Aquesta última dada gairebé no 

sorprèn, ja que la majoria de les noies que formen part d’aquest rang d’edat són les que 

l’any 2008 van iniciar el calendari vacunal de la generalitat amb la introducció de la 

vacuna contra el VPH.  

La recent comercialització de les vacunes conra el VPH ha donat ressò de a seva 

existència. En aquest gràfic es veu molt clar, ja que en cada cas, els valors estan per 

sobre el 50%.  

 

 

 

< 15 anys 15-24 anys 25-44 anys > 44 anys

75,51 % 71,19 % 65,38 % 56,89 %

24,49 % 28,81 % 34,62 % 43,11 %

Figura 22: Grau de coneixement de la vacuna contra el VPH 
en els diferents rangs d’edat

(%) Ha sentit a parlar de la vacuna contra el VPH

(%) No ha sentit a parlar de la vacuna contra el VPH
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ESTUDI 1.3 

Una de les dades més sorprens de l’estudi 1.2, és el coneixement de les noies 

inferiors a quinze anys el qual és lleugerament superior al de les noies d’entre 15 i 24 

anys i de les dones majors a 44 anys. Un dels motiu que ho justifica és: 

Es determina que dins el 43,88% de les noies menors de quinze anys que presenten un 

coneixement mínim del VPH,  un 72,5% són noies nascudes l’any 199725

 

. Aquestes 

noies l’any 2008 van iniciar el nou calendari vacunal amb la introducció de la vacuna 

contra el VPH, a l’edat de 11 i 12 anys. Així doncs, podem demostrar, que la introducció 

de la vacuna ha assegurat una difusió d’informació del virus.   

 

Aquest alt coneixement que presenten les joves d’edats inferiors a quinze anys 

també s’ha trobat en el gràfic referent al grau de coneixement de la vacuna contra el 

VPH (figura 22), amb un coneixement del 71,51% (taula 1). Dins d’aquest 71,51%, un 

percentatge bastant elevat procedeix de les noies d’entre 11 i 12 anys.  

Es creu que a llarg termini la introducció de la vacuna en el calendari vacunal 

possiblement ajudarà a reduir la incidència de la infecció i de la malaltia, sobretot en 

paísos desenvolupats, no només pel nombre elevat de noies vacunades enfront el 

VPH, sinó també pel coneixement que assoliran aquestes.  

 

                                                
25 Les noies que ens han servit d’estudi del següent apartat van ser enquestades a l’escola Sant Miquel 
dels Sants de Vic. 

Noies nascudes l'any 1997

72,5
%

Sap què és i com es 
transmet el VPH

< 15 anys 15-24 anys 25-44 anys > 44 anys

43,88 % 36,02 % 46,15 % 36,21 %

56,12 % 63,983 % 53,85 % 63,79 %

Figura 23. Coneixement bàsic del VPH

Sap què és i com es transmet el VPH

No ha sentit a parlar del VPH i/o  no sap que es transmet 
sexualment
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ESTUDI 1.4 

En aquest apartat es determina la font d’informació a partir de la qual les noies i dones 

dels diferents rangs d’edat han obtingut els coneixements dels temes estudiats (més 

d’una resposta era possible): 

1. D’ on has tret tota la informació que saps del tema? (més d’una opció és possible) 

� Televisió  � Internet  � Llibres/Revistes  � Metges 

� Altres:__________________________________ � D’ enlloc. No sé res del tema.  
 
 
Taula 6: Font d’informació [noies d’edat <15 anys] 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat.  

N1: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada.  
 

La font d’informació predominant en les noies d’edat inferior a 15 anys és l’escola. 

Amb un valor del 33,64 %, aproximadament. És així degut a la introducció de la vacuna 

contra el VPH al calendari vacunal de la generalitat.   

Respecte la resta de fonts d’informació, remarquem el 18,94% referent al personal 

sanitari com a segona font predominant, i, amb només un 1,51% del total de noies 

d’aquest rang, s’ha obtingut d’Internet.  

 

 

 

 

 Edat: Menors a 15 anys 
Fonts d’informació n N (%)N1   
 
Televisió 
 
Internet 
 
Revistes/Llibres 
 
Personal Sanitari 
 
D’altres (amigues, escola
 

, família) 

D’enlloc, no sap res del tema 

 
126 
 
126 
 
126 
 
126 
 
126 
 
126 

 
26 
 
2 
 
6 
 
25 
 
51 
 
22 

 
(19,69) 
 
(1,51) 
 
(5,54) 
 
(18,94) 
 
(38,64) 
 
(16,67) 
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Taula 7: Fonts d’informació [noies d’entre 15-24 anys] 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N2: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada.  

En aquest segon rang veiem que la Televisió és la font d’informació predominant. Igual 

que en el gràfic anterior, la segona font predominant és el personal sanitari i, el que 

menys ressò té és l’Internet, amb només un 4,17%.  

 
Taula 8: Fonts d’informació [dones d’entre 25-44 anys] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N3: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada.  

 

En el cas de les dones d’entre 25 i 44 anys es determina que la majoria d’aquestes ha 

obtingut la informació per part del personal sanitari. Aquesta dada no és d’estranyar ja 

que bona part d’aquestes es fa revisions ginecològiques periòdicament (ho veurem més 

endavant), per tant el ginecòleg les pot informar de les malalties de transmissió sexual 

(MTS), com la infecció pel VPH i el càncer de coll d’úter.   

 Edat: entre 15-24 anys 
Fonts d’informació n N (%)N2   
 
Televisió 
 
Internet 
 
Revistes/Llibres 
 
Personal Sanitari 
 
D’altres (amigues, escola, família) 
 
D’enlloc, no sap res del tema 

 
312 
 
312 
 
312 
 
312 
 
312 
 
312 

 
97 
 
13 
 
22 
 
67 
 
62 
 
51 

 
(31,09) 
 
(4,17) 
 
(7,05) 
 
(21,47) 
 
(19,87) 
 
(16,35) 
 

  

 Edat: entre 25-44 anys 
Fonts d’informació n N (%)N3   
 
Televisió 
 
Internet 
 
Revistes/Llibres 
 
Personal Sanitari 
 
D’altres (amigues, escola, família) 
 
D’enlloc, no sap res del tema 

 
77 
 
77 
 
77 
 
77 
 
77 
 
77 
 

 
19 
 
7 
 
11 
 
23 
 
11 
 
6 
 

 
(24,68) 
 
(9,09) 
 
(14,28) 
 
(29,87) 
 
(14,28) 
 
(7,79) 
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El personal sanitari és considerat la  millor font d’informació que hi ha de les citades en 

el quadre, ja que tenen, o haurien de tenir, un coneixement exhaustiu del tema tractat. 

En aquest cas, l’Internet torna a esdevenir la font d’informació menys consultada per 

part de les dones d’aquest rang d’edat.   

 

Taula 9: Fonts d’informació [dones d’edat > 44 anys] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
n: Nº total de dones enquestades per rang d’edat. 
N4: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada.  

 

Per últim, en les dones d’edat superior a 44 anys, igual que les noies d’entre 15-24 

anys, la televisió esdevé la font predominant d’ informació. S’observa que el personal 

sanitari esdevé la segona font d’informació, així com també ho és la opció “d’enlloc” 

que ens determina que el 15,66% de les dones considera que no té coneixement dels 

temes tractats. Per últim comentar que Internet, tot i tenir una quantitat massiva 

d’informació dels continguts estudiats, esdevé la font d’informació menys consultada en 

aquest i en la majoria de rangs d’edat.   

 

 

 

 

 

 Edat: majors de 44 anys 
Fonts d’informació n N (%)N4   
 
Televisió 
 
Internet 
 
Revistes/Llibres 
 
Personal Sanitari 
 
D’altres (amigues, escola, família) 
 
D’enlloc, no sap res del tema 

 
83 
 
83 
 
83 
 
83 
 
83 
 
83 

 
42 
 
3 
 
5 
 
13 
 
7 
 
13 
 

 
(50,60) 
 
(3,61) 
 
(6,02) 
 
(15,66) 
 
(8,43) 
 
(15,66) 
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Taula 10: Fonts d’informació (GLOBAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N1: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada. (EDAT: <15 anys) 
N2: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada. (EDAT: 15-24 anys) 
N3: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada. (EDAT: 25-44 anys) 
N4: Nº de dones que han obtingut la informació a través de la font d’informació determinada. (EDAT: >44 anys) 
 

Respecte els resultats globals, es determina, amb un 30,46%, que la televisió és la 

font principal d’informació pel conjunt de dones que formen part de la mostra estudiada. 

Aquesta va seguida per la opció “altres”, personal sanitari, “d’enlloc”, és a dir, que no 

saben res del tema, de revistes i llibres i finalment d’Internet, amb un 4,14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultat GLOBAL 
Fonts d’informació (%)N1 (%)N2 (%)N3 (%)N4 (%) 

GLOBAL 
 
Televisió 
 
Internet 
 
Revistes/Llibres 
 
Personal Sanitari 
 
D’altres (amigues, escola, 
família) 
 
D’enlloc, no sap res del tema 

 
(19,69) 
 
(1,51) 
 
(5,54) 
 
(18,94) 
 
(38,64) 
 
(16,67) 

 
(31,09) 
 
(4,17) 
 
(7,05) 
 
(21,47) 
 
(19,87) 
 
(16,35) 
 

 
(24,68) 
 
(9,09) 
 
(14,28) 
 
(29,87) 
 
(14,28) 
 
(7,79) 
 

 
(50,60) 
 
(3,61) 
 
(6,02) 
 
(15,66) 
 
(8,43) 
 
(15,66) 

 
(30,46) 
 
(4,14) 
 
(7,28) 
 
(21,19) 
 
(21,68) 
 
(15,23) 
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ESTUDI 1.5 

Per realitzar aquest estudi, es va passar una enquesta al personal sanitari de 

l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital general i l’ambulatori de Vic, per tal que 

aquests donessin la seva opinió sobre si creien que la població catalana rebia suficient 

informació del VPH, els factors de risc associats al càncer i sobre la vacuna contra el 

VPH.  

Taula 11: Creu que la població catalana rep suficient informació sobre la infecció per VPH i de 
la relació que assumeix aquesta amb el càncer de coll d’úter i els altres càncers que produeix? 

 

 

 

 
 

n: Nº total de personal sanitari enquestat. 
N: Nº de personal sanitari que creu o no que la població catalana rep suficient informació dels temes qüestionats. 

 

Taula 12: I de la vacuna contra el VPH? 

 

 

 
 

n: Nº total de personal sanitari enquestat. 
N: Nº de personal sanitari que creu o no que la població catalana rep suficient informació dels temes qüestionats. 

 

Després de visualitzar i analitzar les dues taules anteriors, podem afirmar, que en 

ambdós casos la majoria del personal sanitari considera que no hi ha una difusió 

d’informació suficient. Per aquest motiu, se’ls va demanar a on creien que s’havia de 

potenciar la informació dels termes citats anteriorment.  

 

 

 

  
Opinió personal sanitari n N (%)N 
 
Si 
 
No 

 
50 
 
50 

 
4 
 
46 

 
(8) 
 
(92) 

 
 

 
 

  
Opinió personal sanitari n N (%)N 
 
Si 
 
No 

 
50 
 
50 

 
4 
 
46 

 
(8) 
 
(92) 
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Referent això es va obtenir el següent:  

Taula 13: On creu que s’hauria de potenciar la informació de la prevenció del càncer de cèrvix i 
de la infecció pel VPH? 

 

 

 

 

 

 

 
 

n: nº total de respostes 
N: nº de respostes per  lloc on el personal sanitari creu que s’ha de potenciar la informació dels temes tractats. 

Es determina amb un 31,45%, percentatge més elevat, que per part del personal 

sanitari l’escola és on s’hauria de potenciar la informació dels temes vinculats amb el 

càncer de coll d’úter i els mètodes preventius d’aquest, amb la finalitat d’assegurar una 

difusió i una coneixement de la prevenció de la malaltia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al CAP 
 
Escoles 
 
Televisió i altres mitjans de 
comunicació  
 
Famílies 
 
Internet 

 
159 
 
159 
 
159 
 
159 
 
 
159 
 

 
44 
 
50 
 
35 
 
29 
 
 
1 

 
(27,67) 
 
(31,45) 
 
(22,01) 
 
(18,24) 
 
 
(0,62) 
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ESTUDI 2:  

El recull de dades per l’Estudi 2, provenen de la mateixa enquesta de l’Estudi 1, la 

qual es va distribuir al personal i socis de gimnàs de Torelló, a amics i familiars i, 

principalment, a les alumnes dels dos centres escolars d’Osona.   

Amb el pas del temps s’ha demostrar que un dels mecanismes preventius al càncer 

de cèrvix és el cribatge cervical. La tècnica que s’ha estudiat és la citologia o Prova del 

Papanicolau. Aquesta prova no prevé la infecció del VPH, sinó que inhibeix el seu 

progrés a estadis més avançats. 

Així doncs, un dels temes que ens interessa avaluar a continuació, és determinar 

si les dones que han mantingut relacions sexuals van o no al ginecòleg de manera 

regular per fer-se la citologia, així com també determinar si les adolescents saben el 

perquè se’ls hi fa la prova.    

 

En la figura 24 s’observa, per una banda, el percentatge de dones que han 

mantingut relacions sexuals en els diferents rangs d’edat, així com també s’indica el 

percentatge d’aquestes que s’ha realitzat una citologia. La disposició de les barres 

0
20
40
60
80

100

< 15 anys
15-24 anys

25-44 anys
> 44 anys

%

Rangs d'edat

< 15 anys 15-24 anys 25-44 anys > 44 anys
% de dones que s'han fet 

citologia 0 14,39 98,08 86,21

% de dones que han mantingut 
relacions sexuals 0 55,93 100 100

Figura 24. % de dones que es fan la citologia després de mantenir 
relacions sexuals. 
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d’aquest gràfic ens permet verificar que, en termes generals, el percentatge de dones 

que es fan la prova del Papanicolau és inferior al percentatge de dones que mantenen 

relacions sexuals. Això ens evidencia que el conjunt de dones que no es realitza la 

prova, té unes probabilitats més elevades de desenvolupar lesions precanceroses i/o 

càncer, en cas d’una prèvia infecció pel VPH i una progressió d’aquesta, degut a la no 

detecció precoç d’aquesta.  

La manca de cribatge és veu altament reflectida en el rang d’edat d’entre els 15 i 20 

anys. Insistim que és en aquesta edat on la incidència de la infecció és més elevada,  

on un percentatge reduït, però alhora significant de noies, esdevenen portadores 

cròniques del virus. És important, doncs, detectar a temps la infecció persistent del 

virus per assegurar la inhibició del creixement d’aquest. 

Per altre banda, gairebé el 100% de les dones d’edat superior a 25 anys, es 

realitzen la prova.  

Causes davant  la manca de citologies en edat adolescent: 

- En primer lloc, m’he basat en un estudi científic publicat al Periòdic 

Washington post, el desembre de 2009: “The ‘Sex talk’: Teaching Too Late. 

Education Before Infection” (en català ‘La xerrada de la Sexualitat’: Informant 

massa tard. Educació abans de la infecció) de Philip N. Cohen26

Davant aquesta situació es diu que moltes famílies no prenen consciència de 

que l’edat on es comencen a trobar casos d’adolescents que mantenen 

relacions sexuals és als voltants dels 15 anys, i per aquest motiu no se li 

transmet la informació suficient de prevenció, ni tampoc, en cas de les noies, 

se les porta al ginecòleg  per fer-se la citologia.   

. Aquest 

estudi demostra que en l’actualitat una tercera part dels adolescents reben 

informació de la sexualitat per part dels pares, havent mantingut relacions 

sexuals.  Així doncs, molts joves s’enfronten a un tema d’alta delicadesa 

sense un bon coneixement preventiu, afavorint així els embarassos no 

desitjats i les malalties de transmissió sexual.  

- En segon lloc, s’ha comprovat que del 37,88% de les adolescents 

osonenques que mantenen relacions sexuals als 15 anys, un 0% d’aquests es 

realitza la citologia, i pel que fa el 58,39% de les adolescents d’edats i les 

                                                
26 A l’annex hi ha la publicació de l’article “The ‘Sex talk’: Teaching Too Late. Education Before Infection” 
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d’entre 16 i 18 només un 5,74%. Aquestes dades tant sorprenents ens 

evidencien la relació que hi ha entre la manca de citologies i l’increment de 

probabilitats de presentar lesions precanceroses i/o càncer en un futur. 

S’hipotitza, també, que la majoria de les adolescents no coneixen la 

importantància de realitzar-se una citologia una vegada s’ha mantingut la 

primera relació sexual.  

 Per donar sentit a aquesta hipòtesis, se’ls va demanar una sèrie de preguntes 

en relació a la prova del Papanicolau (citologia) a les adolescents d’entre 15 i 

18 anys dels centres escolars estudiats. Els resultats que es van obtenir són 

els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

Els dos gràfics anteriors (figura 25 i 26) ens demostren un elevat desconeixement del 

què és una citologia, amb només un 8% i un 21% d’adolescents de quart de secundària 

i batxillerat, respectivament, amb coneixement de la prova.  

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

Figura 25:  4rt de secundària

Saben què és la citologia

No saben què és la citologia

21%

79%

Figura 26: Batxillerat

Saben què és la citologia

No saben què és la citologia
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ESTUDI 3: 

Al personal sanitari se’s va demanar, mitjançant una pregunta de l’enquesta que se’ls hi 
va 
repartir, 
la seva 
opinió 
sobre la 
vacuna 
contra el 
VPH.  

Taula 14: Opinió de la vacuna per part del personal sanitari 

 

 

 

 
 
n: Nº total de respostes 
N: Nº de persones que estan a favor o en contra de la vacuna 

Es determina, a la taula 14, que hi ha una clara controvèrsia d’opinions del personal 

sanitari enquestat. Una mica més de la meitat del personal està a favor de la vacuna. 

Per altra banda, la resta està en contra. Així doncs, veiem que respecte la mostra que 

hem estudiat, la opinió que es té de la vacuna és poc clara. A continuació, se citaran 

algunes de les raons que exposa el personal sanitari en funció de la seva opinió envers  

la vacuna contra el VPH.   

- “Encara que no previngui al 100% la infecció pel VPH genera certa prevenció 

contra alguns dels genotips que han demostrat major patogenicitat i estar 

relacionats directament amb la producció del càncer de col uterí. En tot cas 

també s’han de controlar els altres factors de risc per a la producció d’aquesta 

patologia.” 

A FAVOR: 

 

  
Opinió de la vacuna n N (%)N 
 
A favor de la vacuna 
 
En contra de la vacuna 

 
50 
 
50 

 
26 
 
24 

 
(52) 
 
(48) 
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-  “Perquè és un mètode eficaç, segur i efectiu per la prevenció de la infecció pels 

genotips vacunals inclosos en la vacuna”  

 

- “Perquè evitarà el contagi del VPH i això farà que disminueixi el nombre de 

casos de càncer de Cèrvix. Donat que és un dels càncers amb índex de 

mortalitat elevat.” 

 

- “Per prevenir el càncer de cèrvix. És una causa important de morbiditat i 

mortalitat arreu del món.” 

- “Totes les vacunes són importants per a la salut però aquesta en especial crec 

que és òptima ja que la joventut cada dia més practica relacions sexuals sense 

protecció i no saben la quantitat de malalties que pot arribar a contraure. En 

definitiva crec que és bona però només en casos extrems i no en totes les nenes 

o noies. També crec que s’hauria d’haver fet més proves i assegurar-ne la seva 

eficàcia.”  

 

- Els mètodes anticonceptius no poden assegurar relacions sexuals asèptiques 

per lo tant la vacuna es valida.”  

 

- “És una vacuna de nova creació i penso que encara no està força provada en 

quant a la seva eficàcia i també en els possibles efectes secundaris. Al final 

tampoc cobreix tots els tipus virals del papil·loma, només un 70%, per tant no 

resultaria eficaç en el cas de virus no contemplats en la vacuna. Finalment 

resulta un cost altament excessiu per les famílies ja que no ho finança  el nostre 

sistema de salut.”  

 

EN CONTRA: 

-  “Té un problema important el seu cost elevat i la falta de informació sobre la 

cobertura al llarg dels anys.”   

 

- “Fa temps que existeixen 4 vacunes pel VPH per vaques, perquè s’ha tardat tant 

en fer una vacuna per humans? Aquesta vacuna només protegeix dos dels 4 

virus més freqüents dels quals ens podem contagiar, però n’hi ha molts més pels 
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quals no hi ha vacuna. Tot i que els mitjans de comunicació ho han amagat, hi 

ha hagut moltes reaccions adverses a la vacuna a diversos llocs d’Espanya, el 

que fa pensar que la vacuna no està formulada. Cal informar un cop s’han 

mantingut relacions la vacuna ja no és efectiva, però ells es dediquen a vacunar 

en massa i com més millor. Si tingués una filla adolescent li prohibiria posar-se la 

vacuna.”  

 

- “Perquè és una vacuna que no està ben provada (si més no, el temps suficient). 

I perquè no protegeixen contra tots els virus que poden causar el càncer de coll 

d’úter, només contra una part.”  

 

- “Crec que es van precipitar amb la implantació del programa de vacunació del 

VPH. Hi haurien d’haver més estudis que demostrin la seva eficàcia. Encara no 

se sap quan de temps dura l’efecte de la vacuna i si s’hauran de revacunar. Hi 

ha estudis que demostren que el tipus d’immunitat que dona la vacuna 

(immunitat humoral) no coincideix amb el tipus de immunitat que dona el virus 

(immunitat cel·lular).  

 

- “Fa poc temps que s’ha començat a posar i crec que la mesura preventiva més 

important és utilitzar el preservatiu. Es una vacuna que com totes ens pot donar 

efectes secundaris i hi ha hagut alguns casos d’efectes tipus neurològic. Tampoc 

se sap si s’haurà de revacunar-se contra el VPH, quan temps s’estarà 

immunitzat. Tampoc cobreix un 100% per tant la prevenció millor és utilitzar el 

preservatiu i fer consultes amb el ginecòleg o llevadora.”  

 

- “La cobertura real no justifica el seu ús. Perquè s’ha imposat sense explicar 

realment la seva eficàcia. Per l’elevat Nº d’efectes secundaris, en alguns casos 

greus.” 
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IV. CONCLUSIONS: 

1. L’edat d’inici de les relacions sexuals en la mostra de població femenina d’Osona 

estudiada es troba als 15 anys.   

 

2. Clara manca de coneixement del VPH, de la prevalença del càncer de coll d’úter 

i dels factors de risc associats al càncer de coll d’úter, en tots els rangs d’edats. 

No obstant, s’ha demostrat que un percentatge elevat de dones de cada rang 

han sentit a parlar de la vacuna contra el VPH.   

 

3. S’ha comprovat que la introducció de la vacuna contra el Virus del Papil·loma 

Humà al calendari vacunal de la generalitat ha assegurat una difusió 

d’informació preventiva en les joves d’entre 11 i 12 anys.   

 

4. Manca important de citologies per a la 

detecció de VPH, en adolescents que han 

mantingut relacions sexuals.   

 

 

 

 

5. S’ha demostrat que la principal font d’informació d’on la mostra femenina ha 

obtingut els coneixements que sap dels temes estudiats és la televisió, enlloc 

14,39%

55,93%

Noies d'entre 15-24 anys
S'ha realitzat la citologia

Ha mantingut relacions sexuals
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del personal sanitari (font d’informació més fiable).    

 

6. El personal sanitari opina que hi ha una clara manca d’informació en la població 

catalana sobre el VPH, els factors de risc associats al càncer de cèrvix i la 

vacuna contra el VPH. Degut a això, creu que és l’escola on s’ha de potenciar la 

informació, sobretot en joves de 12 anys d’edat ja que se suposa que aquests 

encara no hauran mantingut relacions sexuals prèvies. Amb la informació, 

podran prendre mesures de prevenció una vegada iniciïn les relacions sexuals, 

tot afavorint una davallada d’incidència de la infecció i de la malaltia.  

A nivell personal he trobat de gran interès realitzar aquest treball, no només per 

haver assolit un coneixement important dels temes que s’han tractat, sinó també per 

avaluar-ne el de les persones enquestades i treure’n conclusions.  

Com a resultat de l’estudi del treball, crec que s’ha demostrat gairebé totes les 

hipòtesis que s’havien plantejat inicialment, exceptuant l’últim apartat referent a la 

opinió del personal sanitari envers la vacuna, en el qual s’ha obtingut una opinió molt 

controvertida d’aquesta. Una dada que cal remarcar, donada la seva importància en 

aquest estudi de camp, és la clara manca de coneixement envers el VPH i els factors 

de risc per tots els rangs d’edat. Donada aquesta situació, tant el personal sanitari com 

jo, creiem que la millor solució per que la població catalana tingui un bon coneixement 

d’aquests temes vinculats al càncer de cèrvix, és la difusió d’informació per part de 

professionals, principalment als alumnes de les diferents escoles catalanes d’edats 

inferiors a quinze anys ( ja que la majoria no han mantingut relacions sexuals) per tal 

que aquests tinguin un coneixement preventiu de la infecció pel VPH i de la malaltia.    

S’especula que una difusió d’informació preventiva farà que l’elevada incidència de la 

infecció i de la malaltia, disminueixi considerablement.   

La frase que bé a continuació i que tanca el treball, és una frase amb la qual pretenc 

que les persone, sobretot les dones, reflexionin sobre la importància que té el càncer 

de coll d’úter actualment, i la informació preventiva, la qual, si fos ben interioritzada per 

tothom, evitaria moltes morts.  

“La informació, la millor arma contra el càncer de coll d’úter.” 
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http://www.cun.es/nc/la-clinica/servicios-medicos/ginecologia/al-dia/noticias-del-departamento/noticia/back/274/actualidad/el-virus-del-papiloma-humano-esta-presente-en-el-90-de-las-lesiones-precursoras-de-cancer-de-cuello/�
http://www.cun.es/nc/la-clinica/servicios-medicos/ginecologia/al-dia/noticias-del-departamento/noticia/back/274/actualidad/el-virus-del-papiloma-humano-esta-presente-en-el-90-de-las-lesiones-precursoras-de-cancer-de-cuello/�
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VI. ANNEX:  

Morfologia i fisiologia de la pell    

La pell és l’òrgan més extens del cos, que recobreix 

en la seva totalitat. No és uniforme en tot el cos i actua com escut protector contra la 

calor, la llum, lesions i infeccions. També, regula la temperatura del cos, emmagatzema 

aigua i grassa i és un òrgan sensorial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto esquemàtica que ens il·lustra les 
diferents capes i components de la pell: 
1.Epidermis; 2. Dermis; 3. Capa subcutània; 
4.Fol·licles pilosos; 5. Glàndula sebàcia; 6. 
Glàndula sudorípara. 
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La pell té tres capes funcionals perfectament  diferenciades:   

- Epidermis

L’epidermis serveix de barrera natural al cos i constitueix el principal mitjà de 

refrigeració i ventilació. Està constituïda per cèl·lules especials anomenades 

queratinòcits*, que són les més abundants de l'epidermis. Produeixen una 

proteïna fibrosa, la queratina, que contribueix a reforçar la pell.  

Els queratinòcits  es generen en la capa més profunda de l’epidermis i els que 

moren migren a la superfície tot formant la capa còrnia (on es produeix una 

descamació*).  

: Capa protectora més externa de la pell. 

 

 

En aquest procés, s’identifiquen cinc capes diferents citades de més profundes a més 

superficials: 

1. Capa basal (Stratum basale)

2. 

: És la capa més profunda de l’epidermis i es troba 

ubicada sobre una membrana que separa l’epidermis de la dermis (membrana 

basal). Les cèl·lules basals actuen com a “cèl·lules mare” reproduint-se 

contínuament per divisió cel·lular, formant nous queratinocits que reemplaçaran 

els que es desprenen de la superfície cutània. Aquesta reproducció constant 

empeny cap amunt les cèl·lules d’aquesta capa.  

 

Capa còrnia (Stratum corneum): Teixit altament especialitzat format per unes vint 

capes de queratinocits morts que es desprenen contínuament a mesura que són 

reemplaçats. Les cèl·lules d’aquesta capa  es coneixen com cèl·lules escamoses 

degut a la seva forma aplanada. A banda de la peculiar forma, aquestes cèl·lules 
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no tenen nucli.  

 

3. Capa espinosa (Stratum spinosum)

4. 

: A mesura que les cèl·lules basals es mouen 

cap amunt, pateixen canvis morfològics, es desenvolupen els desmosomes* 
(estructura d'adhesió intercel·lular) i es formen “espines” entre les cèl·lules. Les 

cèl·lules en aquesta capa generen unes fibres proteiques, la queratina*. 
 

Capa granulosa  (Stratum granulosum)

5. 

: Quan les cèl·lules es mouen encara més 

amunt, comença el procés de queratinització. El citoplasma de les cèl·lules 

produeix proteïnes rígides semblants a grànuls compostos de queratohialina*. 
Quan les cèl·lules s’empenyen cap amunt, la queratohialina es transforma en 

queratina. 

 

Capa lúcida (Stratum lucidium)

 

: Just a sobre de la capa granulosa, les cèl·lules 

es tornen  molt comprimides ja que s’adhereixen entre sí i perden el seu nucli. 

Aquestes cèl·lules estan molt queratinitzades i contenen una substància 

anomenada elaïdina, la qual té una gran capacitat de refracció de la llum. Això li 

dóna a la capa una aparença translúcida.  

Les cèl·lules cutànies més properes a la superfície  pateixen, constantment, una 

descamació (despreniment de cèl·lules mortes). Per altra banda, les cèl·lules 

que formen part de capes més internes es troben formant una barrera de 

permeabilitat que protegeix la pell contra els factors ambientals. 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic de l’epidermis; Les cèl·lules 

basals es transformen, per diferenciació cel·lular, en 

cèl·lules cutànies còrnies planes, les quals no tenen 

nucli.  

1. Capa còrnia; 2. Capa lúcida; 3. Capa granular; 4. 

Capa espinosa; 5. Capa basal; 6.membrana basal. 
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- Dermis

La capa dèrmica està composta majoritàriament per teixit conjuntiu. El teixit 

conjuntiu és el responsable de l’alta elasticitat i fortalesa de la pell. A banda del 

teixit conjuntiu, la capa dèrmica conté altres tipus cel·lulars com per exemple, els 

fibroblasts* i els mastòcits*, així com nombrosos vasos sanguinis i limfàtics, 

terminals nervioses, receptors nerviosos del calor i del fred, òrgans del sentit del 

tacte, entre d’altres. Les arrels dels cabells, glàndules sebàcies i glàndules 

sudorípares també estan ubicades a la dermis.  

 

: Capa localitzada entre la capa basal i la capa subcutània de la pell. 
 

- Capa subcutània:

Els components principals de la capa subcutània són les cèl·lules adiposes que 

s’aglomeren en grups, el teixit conjuntiu i els vasos sanguinis.   

La capa té tres funcions principals: 

 capa de la pell més profunda. 

o Les aglomeracions de cèl·lules adiposes formen un coixí que actua de 

protector dels teixits que es troben per sota de la capa.   

o Aquest coixí fa d’aïllant tèrmic  

Les cèl·lules adiposes serveixen com a unitats d’emmagatzematge de nutrients. 

 

Classificació dels VPH: 
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Publicació de Philip N. Cohen: 

Even when parents make an effort to talk to their kids about sex, adolescents' sexual 

experience is often a step ahead of them. Apart from its emotional consequences, the 

health implications of this disconnect are serious, and seriously unequally distributed. 

A new study in Pediatrics shows that by the time many parents talk to their children 

about sex, they've already had sex. The exact numbers aren't important because the 

sample was not representative, but more than a third of children had already had 

intercourse before their parents discussed many sex specifics with them: how to identity 

sexually transmitted disease symptoms, how to use a condom, how to choose a method 

of birth control, or what to do if a partner refused to use a condom (in the case of girls). 

FYI, the government's National Survey of Family Growth from NSFG in 2002 found that 

30% of girls have had sex at age 16, 46% at age 17, and 67% at age 18. 

MUCOSOTRÒPICS
(~40 TIPUS)

ALT RISC 
(16, 18)

LESIONS D'ALT GRAU

CÀNCER ANOGENITAL

BAIX RISC
(6,11)

LESIONS DE BAIX RISC

CONDILOMA GENITAL

CUTÀNEOTRÒPICS
(~60 TIPUS)

CONDILOMES (PLANTARS I A 
LES MANS)

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2009-0806�
http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_025.pdf�
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Given that the majority is having sex before leaving high school, you might wish that 

schools would provide that kind of information - which they sometimes do. 

But it's not getting through to enough kids in time, as we learn from another study - this 

one nationally representative. It shows that, among female teenagers who reported 

having had sex, 38% had at least one sexually transmitted infection. The most common 

(30%) washuman papillomavirus (HPV), which clears up harmlessly on its own in most 

cases. But in about 10% of cases persists, and increases the risk of cervical cancer. 

(There is an HPV vaccine recommended for all girls by the federal government's 

advisory committee, before they have sex for the first time. But many parents and 

abstinence-only proponents have opposed the vaccine, and laws providing for it, on the 

imagined grounds that it will encourage irresponsible sexual behavior. And, because 

parents' rights trump children's rights, the vaccine requirements proposed in some 

states have a parental op-out provision.) 

The study also shows the teenagers' prevalence of chlamydia (7.1%), trichomonas 

(3.6%), gonorrhea (2.5%), and herpes (type 2, 3.4%). Although these are curable or 

treatable in most cases, they do increase the risk of contracting HIV. 

The lack of information or other resources necessary to protect young women's health 

is, not surprisingly, concentrated among poor and minority - especially African American 

- women. Black adolescents are about twice as likely as Whites or Mexican Americans 

to have any STI (44% versus 19% and 18% respectively); and those below the poverty 

line had almost twice the rate of those above (34% versus 19%). This is partly because 

these groups are more likely to have had sex or more partners, but the race difference 

persisted when those factors were controlled. 

To overcome the problem of sexually transmitted infection, and the disparities in its 

distribution, will require both real sex education and health coverage that includes 

vaccination, screening and other services. 

 

 

 

Enquestes 

http://familyinequality.wordpress.com/2009/11/01/whose-right-to-sex-education/�
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/124/6/1505�
http://www.cdc.gov/STD/HPV/STDFact-HPV.htm�
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/provisional/downloads/hpv-vac-dec2009-508.pdf�
http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/19/1905�
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Enquesta per una mostra de població femenina  d’Osona: 

Es demana màxima sinceritat en cada pregunta per tal que els resultats obtinguts 
siguin vàlids. 

Enquesta  ANÒNIMA, només per a DONES. 

  

2. Edat:  

�  < 15 anys   �  Entre 15 i 24anys � Entre 25 - 44anys        �  > 44 anys  
 

3. Vas al ginecòleg de manera regular? (NOMÉS CONTESTAR en cas que 
hagis mantingut alguna relació sexual)  

� Si, cada any       � Si, cada 2-3 anys       � Només quan em passa alguna cosa     

� No hi vaig mai 

El teu ginecòleg t’ha fet mai una citologia (Prova del Papanicolau)

�  Si   � No  �  No he sentit a parlar mai d’aquesta prova.  

? 

Saps per que et fa aquesta prova? 

� Si:  
Perquè________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
� No  

4. Has sentit a parlar mai del Virus del Papil·loma Humà?  
 

�  Si   � No 

 

5. Com es transmet aquest virus?  
 

� Per l’aire  � Per saliva  � Sexualment  � Per la sang 
 
� Altres:________________________________________  � No ho sé 
 
 
 

6. Tenint present que el Virus del Papil·loma Humà (VPH), juntament amb la 
presència d’algunes de les opcions següents, pot fer desenvolupar el càncer de 
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coll d’úter, quines de les següents opcions creus que faciliten el contagi i/o 
formació del càncer de coll d’úter i quines no? (SI: ajuda a la formació del 
càncer de coll d’úter; NO: no hi té res a veure).  
 

 

7. El càncer de coll d’úter és molt o poc freqüent arreu del món? 

� Molt freqüent  � Poc freqüent  � No ho sé 

8. Has sentit a parlar de la vacuna contra el Virus del Papil·loma Humà. 

� Si � No  

9. D’ on has tret tota la informació que saps del tema? 

� Televisió  � Internet  � Llibres/Revistes  � Metges 

� Altres:________________________ � D’ enlloc. No sé res del tema.   
 

 

 

 

 

Enquesta pel personal sanitari: 

1. Especialitat:   

 SI  NO No ho sé 

Tabaquisme    

Ús de preservatiu    

Besar a molta gent diferent    

Paritat alta (tenir molts fills)    

Beure del mateix got d’una altre 
persona 

   

Ús d’anticonceptius orals    

Portar una vida sexualment  activa    

Respirar l’aire d’una persona infectada 
pel Virus del Papil·loma Humà 

   

Nº elevat de parelles sexuals    

No consumir fruita ni verdura    

Inici precoç de les relacions sexuals 
(iniciar les relacions sexuals molt jove) 
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2. Està a favor o en contra de la vacuna contra la infecció pel Virus del 

Papil·loma Humà (VPH)? 

� A favor  � En contra 

3. Per què? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4. Creu que la població catalana rep suficient informació de la infecció pel 
Virus del Papil·loma Humà (VPH) i de la relació que assumeix aquesta amb 
el càncer de coll d’úter i els altres càncers que produeix? 

�  Si   � No  

5. I de les vacunes contra la infecció pel VPH? 

�  Si   � No  

6. On creu que s’hauria de potenciar la  informació de la prevenció del càncer 
de cèrvix i de la infecció pel VPH? (es pot triar més d’una opció) 

� Al CAP � Escoles � Televisió i altres mitjans de comunicació  � Família  
  
� Altres:_________________________________________________ 

 

 

 

 

VII. GLOSSARI  
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Capsòmer: Unitat morfològica de la càpsida d'un virus. Segons el nombre de 

subunitats de què sigui compost serà un dímer (2), un trímer (3), un tetràmer (4), un 

pentàmer (5) o un hexàmer (6). 

Carcinoma: Tumor epitelial maligne amb tendència a infiltrar els teixits veïns i a donar 

metàstasis per via limfàtica o sanguínia. Pot afectar qualsevol òrgan del cos. Si les 

cèl·lules epitelials on s’origina formen glàndules, s’anomena adenocarcinoma.  

Carcinoma in situ: Tumor maligne del teixit epitelial que no ultrapassa els límits de la 

membrana basal.  

Carcinoma invasor: Tumor epitelial maligne que s’estén més enllà d’on s’ha originat.  

Circumcisió: Excisió total del prepuci. Les causes d’aquesta són per motius religiosos i 
culturals, o bé, per tal d’evitar la fimosis.  

Condiloma acuminat: Berrugues genitals. 

Conització: Escissió d'una porció en forma de con d'un teixit. En el nostre cas, del coll 

uterí. 

Cribatge (Screening): Recerca sistemàtica indiscriminada aplicada a un conjunt per 

tal de descobrir-hi els elements afectats d'alguna particularitat. Consisteix en l'aplicació 

de procediments de selecció (qüestionaris, exploracions físiques, proves 

complementàries) a poblacions d'individus aparentment sans, per tal de detectar 

malalties subclíniques o identificar les persones que presenten factors de risc per a 

desenvolupar una malaltia determinada.  

Desmosomes: Estructura d'adhesió intercel·lular observada especialment a 

l'epidermis, formada pels tonofilaments dels queratinòcits agrupats en llurs membranes 

cel·lulars. A les capes més inferiors de l'epidermis s'obren i es tanquen per tal de 

permetre la migració postmitòtica de queratinòcits individuals a partir de la capa basal. 

També és anomenat corpuscle o nòdul del pont intercel·lular, o màcula adherent. 

Displàsia - Desenvolupament anormal dels teixits i dels òrgans o alteració de la forma, 

la mesura i l'organització de les cèl·lules adultes. 
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Epidermodisplàsia verruciforme: L’ epidermodisplàsia verruciforme (EV), és una 

malaltia genètica els portadors de la qual no poden estructurar una adequada resposta 

immunològica davant determinats tipus de VPH, alguns d’ells amb capacitat 

carcinogènica.  

Expressió gènica: L’expressió gènica és el procés per el qual els organismes 

procariotes i eucariotes transformen la informació codificada en els àcids nucleics en  

proteïnes necessàries per el seu desenvolupament i funcionament.   

Descamació: Eliminació per despreniment, en forma d'escates, de les cèl·lules de 

l'estrat superficial o corni de l'epidermis. En la pell és generalment un procés natural de 

rejoveniment, facilitat per la gran activitat mitòtica dels elements de l'estrat basal, que 

desplacen els ja existents cap a la superfície, on es desprenen després d'una prèvia 

queratinització en forma de partícules epidèrmiques minúscules i fines, gairebé 

imperceptibles (descamació fisiològica o insensible). Si la queratinització augmenta o 

està alterada s'observa la formació d'escates (descamació patològica), procés molt 

comú en gran nombre de dermatitis. 

Factor de risc: Cadascun dels factors hormonals, genètics i personals que poden 
modificar les possibilitats de patir una determinada malaltia.  

Fosforilació: En bioquímica, la fosforilació és l'addició d'un grup fosfat (PO4
3-) a una 

proteïna o qualsevol altra molècula, en general petita.  

 

Histologia: Branca de la biologia que estudia la composició i l'estructura microscòpica 

dels teixits. 

Immunitat encreuada: La que s’aconsegueix per mitjà de la vacunació contra un 
agent determinat que doni protecció contra un altre de característiques antigèniques 
semblants.  

Immunodeprimits: Pacients amb un sistema immunològic que funciona per sota de 

l’índex de normalitat, defectuós. Aquests pacients són susceptibles de quedar infectats 

per qualsevol microorganisme que penetri en ells, ja que presenten un sistema 

immunològic limitat.   Les causes de immunodepressió són: infecció per VIH, leucèmia, 

trasplantament d’òrgans i medicaments per tractar el càncer.   

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica�
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Grup_fosfat&action=edit&redlink=1�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFna�
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Infecció latent: La que no produeix símptomes ni signes.  
 

Infecció lítica: Relatiu o pertanyent a la lisi.  

Infecció subclínica: La que no es manifesta per símptomes perceptibles sinó que cal 
detectar-la per proves humorals, radiològiques, etc.  

Inhibir: Detenció o restricció de les funcions d'un òrgan o d'una activitat fisiològica a 
conseqüència d'haver estat alterada l'acció que hi exercia un centre nerviós, una 
hormona.  
 

Latència: Període d'una malaltia en què aquesta no dóna símptomes, en què 
aparentment no és activa.  

Latent: Dit de la malaltia que no es manifesta clínicament.  

Leucèmia: càncer de la sang o medul·la òssia que es caracteritza per una proliferació 

anormal de cèl·lules sanguínies, normalment glòbuls blancs (leucòcits).  

 

Limfòcits: Un tipus de leucòcit.   

 

Limfòcits T: Detecten antígens proteics.  

  

Limfòcits T citotòxics:  Neutralitzen cèl·lules infectades per microorganismes 

intracel·lulars, mitjançant un atac directe a les cèl·lules infectades, injectant enzimes 

tòxiques provocant la seva destrucció.  

Neoplàsia – Formació d’un teixit nou anormal, especialment de caràcter tumoral, 
benigne o maligne.   
 
Oncogènesis: Producció/formació de tumors.  
 
Oncogèn: Gen que indueix la transformació de les cèl·lules sanes en canceroses.  
 
Oncogen: Que produeix tumors.  
 
Pleomòrfics: Que es presenta en diverses formes diferenciades. 
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Promotor: El promotor d’un gen és una regió de l’ADN amb unes característiques 

especials que determina el punt en el que l’ARN polimerasa comença a transcriure un 

gen. Les característiques del promotor també influeixen en l’eficiència.  

p53: Proteïna supressora (que suprimeix) de tumors que exerceix la seva funció unint-

se a l’ADN i regulant l’expressió de diferents gens. La p53 és un factor de transcripció 

que regula la transcripció d’un conjunt de gens que són clau en la generació de tumors. 

Davant determinades situacions oncogèniques i genotòxiques la p53 respon produint 

detecció del cicle cel·lular o apoptosis (mort cel·lular). Mutacions en la p53 que 

bloquegen la seva funció fa que els portadors desencadenin tumors amb més facilitat. 
 

Queratina: Substància proteica que forma part de la constitució dels derivats 

epidèrmics (estrat corni cutani, ungles, pèl) i té una funció de protecció de l'epidermis 

enfront de les alteracions ambientals. Conté una elevada quantitat de sofre. És 

insoluble en el suc gàstric. 

Queratinocits: Els queratinocits són les cèl·lules més abundants de l'epidermis, i la 

queratina que produeixen contribueix a reforçar la pell. Els queratinocits morts migren a 

la superfície, i formen la capa còrnia (la qual veiem descamar-se). Però també 

destaquen els melanocits, que s'encarreguen de fabricar el pigment melanina a partir 

de l'aminoàcid tirosina, amb la missió d'evitar que les radiacions ultravioletes arribin a 

les capes més profundes de la pell. 

Queratohialina: Substància amorfa de natura proteica, rica en histidina i sofre, que 

hom troba a l'estrat granulós de l'epidermis. 

Quinasa: Enzim capaç de transferir un grup fosfat des d’una molècula donadora cap a 

un substrat. Aquest procés de transferència s’anomena fosforilació.   

Retrovirus: Grup de virus RNA que es caracteritza per transcriure el seu genoma de 

RNA a DNA com a primer pas de la infecció cel·lular. Aquesta transcripció endarrere és 

duta a terme gràcies a l'enzim transcriptasa inversa. Rarament infecten els humans. 

 

Tropisme: Hi ha estímuls que provoquen una reacció de la cèl·lula o d’un organisme en 

forma de moviments de desplaçament respecte d’aquest estímul; són els taxis o 

tactismes. Si no hi ha desplaçament, sinó únicament l’orientació de la cèl·lula, es parla 
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de tropisme. Si el moviment es fa cap a l’estímul, es tracta de tropisme positiu; en 

canvi, si el que fa és allunyar-se, es tracte de tropisme negatiu.   

 

Ubiquitinació: Procés de marcatge d’una molècula amb ubiquitina. L’ubiquitina és una 

proteïna ubiqua altament conservada de 76 aminoàcids. El procés d’ubiquitinació és 

essencial en nombrosos processos com l’escurçament i la degradació de proteïnes.  

Virió: A medicina, microbiologia i biologia es denomina virió a la partícula vírica 

morfològicament completa i infecciosa.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa�
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