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INTRODUCCIÓ 
 
La veritat és que mai m’hagués imaginat que faria aquest treball, però al llarg de la vida van 
succeint diversos fets i a vegades alguns d’aquests et marquen de tal manera que et 
provoquen un moviment dins la ment, et fan pensar en temes que potser mai t’havies 
plantejat o bé et fan replantejar certes coses; potser perquè es tracta d’alguna cosa que fa 
molt temps que desitges i finalment l’obtens o bé perquè et succeeix un fet que t’agafa per 
sorpresa, ja sigui agradable o desagradable.  
Jo, per sort o per desgràcia, sóc una de les moltes persones que hi ha al món a la qual li ha 
tocat viure una d’aquestes experiències, m’ha tocat patir una leucèmia.  
Aquesta malaltia m’ha fet pensar i ser encara més conscient que hi ha coses que realment 
no tenen importància, en canvi n’hi ha que són essencials. 
Amb aquests pensaments em van aparèixer noves incògnites i dubtes, alguns dels quals han 
desembocat en la realització d’aquest treball.  
Quan estava ingressada vaig pensar que ja que algunes de les coses que em feien estar 
inquieta degut a que jo volia conèixer més la meva malaltia, en un principi volia saber què 
havia passat dins el meu cos perquè es desencadenés la leucèmia, què em feia la 
quimioteràpia, és a dir, com actuava realment perquè jo m’arribés a trobar tant malament, i 
a partir de què els hematòlegs podien determinar el meu tractament, una bona opció era fer 
el treball de recerca sobre la leucèmia. Així li vaig preguntar al metge que em porta què 
creia sobre la meva idea. La seva resposta, més o menys, va ser: “si creus que a tu el fet de 
realitzar aquest treball et repercutirà negativament en la teva curació no t’aconsello que el 
facis, ara bé, si tu ets conscient de la malaltia que tens i saps distingir entre tu i el que podria 
haver passat o podria passar, és a dir, que si la informació que vas trobant no penses que 
t’ha de passar a tu o no penses en el que et podria haver ocorregut, doncs no passa res”.   
Amb aquestes paraules, les meves incògnites i pensaments vaig decidir que faria el treball. 
Ara bé, això per a mi entre d’altres coses significava que hauria de començar de nou el 
treball i que hauria de comprovar si realment la meva creença sobre que no m’afectaria 
negativament en la recuperació era certa.  
Així al cap d’uns mesos i després d’haver parlat amb el tutor del treball el vaig començar. 
Aleshores a més a més d’aquelles incògnites inicials se n’havien afegit de noves: en quina 
situació està la malaltia en l’actualitat, com veuen o viuen els metges aquesta malaltia, com 
poden saber els hematòlegs a partir d’una mica de sang quina malaltia pateixes i el seu tipus, 
quines tècniques utilitzen per saber-ho, com saben el tipus i la quantitat de quimioteràpia 
que s’ha d’administrar, de què depèn que sigui un tipus de leucèmia o un altre, quan s’ha de 
dur a terme un trasplantament i què implica, a partir de quins processos es poden obtenir 
les cèl·lules necessàries pels trasplantaments, com s’interpreten les anàlisis, etc, les quals 
han estat alguns del objectius per a la realització del treball.  
A més a més també he volgut explicar breument que no és el mateix una malaltia genètica 
que una malaltia hereditària.  
Finalment em vaig proposar explicar la meva vivència, entre d’altres coses perquè creia i 
crec que és important el fet d’explicar-la per tal que es pugui tenir una visió més completa i 
una mica real del que pot significar per a un pacient la paraula leucèmia.  
 
A partir de totes aquestes idees i incògnites he anat fent el meu treball, així el primer que 
em vaig plantejar van ser dues parts: la teòrica i la pràctica.  
La primera que vaig realitzar va ser la teòrica i per dur-la a terme vaig consultar diversos 
llibres, pàgines webs fiables, i també vaig preguntar algun dubte als metges. Així en primer 
lloc parlo una mica de la sang per tal de situar el tema i perquè després siguin més fàcils 
d’entendre els apartats que la segueixen: què és la leucèmia, els seus tipus, com es 
desenvolupa, en quina situació es troba, què comporta (símptomes, diagnòstic, 
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quimioteràpia, etc) i si es tracta d’una malaltia hereditària, tot des d’un punt de vista 
objectiu.  
La segona part la vaig tornar a dividir i la primera subdivisió està formada per unes anàlisis i 
les explicacions del seu significat. Per poder-la realitzar he hagut de demanar els anàlisis, els 
quals corresponen a diferents moments del tractament, i he hagut de parlar amb els 
professionals per tal que m’ensenyessin com s’havien d’interpretar i mirar.  
La segona subdivisió està formada per una sèrie de fotos cadascuna amb la seva 
corresponent explicació, les quals representen el procés que segueix una extracció de sang 
per tal d’arribar a la conclusió que la persona a qui li correspon pateix leucèmia.  
Per a poder realitzar aquesta part vaig anar al laboratori de l’hospital Josep Trueta de 
Girona on una hematòloga em va ensenyar i explicar el procés.   
La tercera subdivisió correspon a unes fotos de sang perifèrica i de medul·la òssia vistes en 
un microscopi, unes amb leucèmia i les altres no. Igualment per poder realitzar aquest 
apartat vaig anar al laboratori de l’Hospital Josep Trueta de Girona.  
La quarta subdivisió està formada per les entrevistes que he fet a tres metges. La primera 
correspon a un home el qual és el cap d’hematologia de l’Hospital Josep Trueta; la segona 
correspon a un home el qual porta molts anys exercint com a hematòleg i que va començar 
a treballar com a tal en una època delicada; i la tercera a una dona la qual fa uns mesos ha 
acabat l’etapa com a resident.  
La cinquena subdivisió correspon a la meva pròpia vivència la qual cosa va ser un repte per 
a mi, ja que és molt difícil explicar amb paraules el que sents i en certa manera també 
significava haver de reviure fil per randa cada moment.  
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1. QUÈ ÉS LA SANG? 
La sang és una suspensió de cèl·lules en un medi líquid que es desplaça de forma constant a 
través del sistema cardiovascular del cos dels animals. La sang és de color vermell en els 
vertebrats degut a l’hemoglobina que contenen els seus eritròcits, i una mica alcalina, ja que 
el seu pH, és a dir, la seva acidesa és de 7,4. En un adult el seu pes total equival 
aproximadament a 1/13 part del pes del cos.  
 
 
2. FUNCIONS DE LA SANG 
La sang porta a terme vàries funcions essencials per a la vida i el benestar de l’organisme. 
Les principals són:  
- El transport de gasos, com l’oxigen, que el transporta des dels pulmons fins als teixits, o  
el diòxid de carboni, que el transporta des dels teixits fins als pulmons.  
-  El transport de substàncies nutritives als teixits i dels residus als òrgans de depuració.  
- El transport hormonal, ja que transporta les secrecions i les hormones des de les 
glàndules endocrines fins als òrgans on actuen.  
- L’activitat immunitària o de defensa contra bacteris, virus i substàncies estranyes a 
l’organisme gràcies a l’acció dels leucòcits i els anticossos.  
- La defensa contra el trencament de vasos i la pèrdua de sang gràcies al procés 
d’hemostàsia, que modifica algunes substàncies de la sang tornant-les insolubles i originant 
una estructura sòlida que se separa del plasma.  
- La regulació de l’equilibri hidroelectrolític, on hi ha un constant bescanvi entre els líquids 
intracel·lular i extracel·lular. 
- La regulació de la temperatura corporal. 
- La regulació del grau d’acidesa de l’organisme. 
 
 
3. HEMATOPOESI I COMPOSICIÓ DE LA SANG 
L’hematopoesi és el mecanisme que s’encarrega de la producció dels diferents elements que 
formen part de la sang. Això significa que és el mecanisme encarregat de la formació, 
maduració i control de la quantitat de producció dels diversos elements.   
L’hematopoesi comença abans del naixement, ja que l’embrió necessita intercanviar 
substàncies amb l’exterior i a mesura que aquest es va desenvolupant s’incrementa la 
funcionalitat del sistema hematopoètic. D’aquesta manera durant les primeres setmanes 
l’hematopoesi es produeix en el sac vitel·lí, a partir dels dos mesos l’embrió comença a 
produir cèl·lules sanguínies al fetge, a partir del cinquè mes a la melsa, a partir del sisè mes 
al mesènquima dels ossos llargs, i una mica més tard a la medul·la òssia. Així en un adult 
l’hematopoesi té lloc a la medul·la òssia, ja que és un teixit que permet el naixement, 
creixement i diferenciació de les cèl·lules hematopoètiques. 
El procés de l’hematopoesi es produeix gràcies a una cèl·lula mare pluripotent amb 
capacitat de proliferació, diferenciació i auto renovació anomenada cèl·lula mare 
limfomieloide (CFU-LM), a partir de la qual apareixen la cèl·lula germinal mieloide, que 
forma tota la sèrie mieloide (CFU-M) i la cèl·lula germinal limfoide (CFU-L), que forma 
tota la sèrie limfoide. 
 
  3.1 FORMACIÓ DE LA SÈRIE MIELOIDE 
  La sèrie mieloide està formada per:  
    3.1.1. Glòbuls vermells, eritròcits o hematies  
    Els hematies  arriben a ser pròpiament ells després d’un procés de  
    divisió,  maduració i  canvis  morfològics  de  la  cèl·lula  germinal   
    mieloide anomenat eritropoesi  en què primer són proeritroblasts,         
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    després  eritroblasts basòfils,  més tard eritroblasts  policromatòfils, després eritroblasts   
    ortocromatòfils, els quals es transformen en reticulòcits i finalment esdevenen eritròcits.      
    L’eritropoetina és principalment qui estimula aquest procés.  
    3.1.2. Alguns tipus de glòbuls blancs o leucòcits : 
       3.1.2.1 Monòcits 
       Els  monòcits  es  formen  gràcies  a un procés de  maduració i canvis   
       morfològics de la cèl·lula germinal mieloide anomenat monocitopoesi   
       en què primer  són  mieloblasts,  després  monoblasts,  més  endavant  
       promonòcits i finalment monòcits. Un factor específic del creixement             1 
       és qui regula aquest procés.  
       3.1.2.2. Granulòcits   
       Els granulòcits es formen gràcies a un procés de maduració i canvis   
       morfològics de la cèl·lula germinal mieloide anomenat granulocitopoesi       2 
       en què primer són mieloblasts, després promielòcits, a continuació  
       mielòcits, més endavant  metamielòcits, i finalment granulòcits.      3 
       Depenent d e  la  granulació  específica s eran neutròfils, basòfils o  
       eosinòfils. En el cas dels neutròfils hi ha una cèl·lula intermèdia entre  
       ells pròpiament  dits  i  els  metamielòcits  anomenada  banda.                                      
       Un factor específic del creixement és qui regula aquest procés.                  4 
    3.1.3. Plaquetes o trombòcits  
    Les   plaquetes  es   formen  gràcies  a  un  procés  de  maduració  i  canvis    
    morfològics de la cèl·lula germinal mieloide anomenat trombocitopoesi en     
    què primer són megacarioblasts, després  promegacariòcits,  més endavant  5  
    megacariòcits   i  finalment  s’alliberen  les  plaquetes  d’aquestes  cèl·lules.  
    La trombopoetina és el factor que estimula aquest procés.  
 
  3.2. FORMACIÓ DE LA SÈRIE LIMFOIDE 
  La sèrie limfoide està formada per alguns tipus de glòbuls blancs o   
  leucòcits:   
    3.2.1. Limfòcits T, limfòcits B i cèl·lules NK                                                                    
    Els  limfòcits T i B, a  diferència  de  la  resta de cèl·lules sanguínies que es         6 
    formen a la medul·la  òssia  únicament, es  formen   a  més a més en altres   
    òrgans anomenats  òrgans limfoides. Els òrgans limfoides es poden dividir  
    en òrgans limfoides primaris, que són el tim i la medul·la òssia, i en òrgans          
    limfoides  secundaris,  que  són  la  melsa,  els  ganglis  limfàtics,  els  vasos                  
    limfàtics, les plaques de  Peyer  de  l’intestí prim, l’adenoide i les  amígdales.       7                                                                                              
    Els limfòcits i les cèl·lules NK es formen gràcies a un procés de maduració  
    i canvis morfològics de la cèl·lula germinal limfoide o limfoblast    
    anomenat limfopoesi.                                                                                         
                                                                                                                                  8 
     
 

                                                 
1 La imatge correspon a un monòcit.                             
2 La imatge correspon a un neutròfil. 
3 La imatge correspon a un eosinòfil.  
4 La imatge correspon a un basòfil. 
5 La imatge correspon a les plaquetes.  
6 La imatge correspon a un limfòcit B.  
7 La imatge correspon a un limfòcit T. 
8 La imatge correspon a una cèl·lula NK. 
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    3.2.2. Cèl·lules dendrítiques 
    Les cèl·lules dendrítiques són un tipus de cèl·lules  que  tant poden          
    provenir de la cèl·lula germinal limfoide com de la cèl·lula germinal  
    mieloide.  
 
 
4. COMPOSICIÓ DE LA SANG I FUNCIONS DELS SEUS 
COMPONENTS 
La sang està composta per una part sòlida formada per cèl·lules sanguínies i per una part 
líquida anomenada plasma. 
Les  cèl·lules  sanguínies,  com  ja  s’ha  vist  en  l’apartat  anterior  es  poden  classificar en: 
glòbuls vermells, eritròcits o hematies; en glòbuls blancs o leucòcits ; i en plaquetes o 
trombòcits.  
 
  4.1. ELS GLÒBULS VERMELLS, ERITRÒCITS O HEMATIES 
  Els glòbuls vermells, eritròcits o hematies són cèl·lules que no tenen nucli, ni mitocondris    
  ni reticle endoplasmàtic. Els hematies  contenen hemoglobina, una proteïna  que  dóna  el   
  color vermell a la sang i que té  una  gran  capacitat per combinar-se amb l’oxigen i amb el  
  diòxid de carboni.  Gràcies  a  aquesta  última propietat de l’hemoglobina els hematies són  
  els encarregats  de  portar  l’oxigen  des  dels pulmons fins als teixits i el diòxid de carboni  
  des dels teixits fins als pulmons per tal d’eliminar-lo.  
  La relació entre els eritròcits  i el  seu  contingut en hemoglobina és un valor important en   
  l’àmbit clínic ja que permet  detectar  alteracions com l’anèmia. Aquesta relació s’anomena  
  índex  d’hemoglobina.  Una  altra  funció  important  dels  hematies  és  la  contribució  al  
  manteniment constant de l’equilibri àcid-base, és a dir, del pH de la sang.  
  Els  hematies  també  són   molt   importants  perquè  fabriquen  la  bilirubina,  la  qual  és  
  necessària per a la digestió  i  absorció  intestinal  dels  lípids.  
  En la sang d’un home adult  hi ha  uns 5 milions d’hematies per mm³. En canvi, en la sang    
  d’una dona adulta hi ha uns 4,5 milions d’hematies per  mm³. 
 
  4.2. ELS GLÒBULS BLANCS O LEUCÒCITS 
  Els glòbuls blancs o leucòcits  són  les cèl·lules encarregades de  defensar  l’organisme  de  
  substàncies estranyes i microbis.    Aquestes cèl·lules sí que tenen nucli i són incolores. La  
  quantitat de leucòcits en un adult pot oscil·lar entre 4000 i  11000 leucòcits per mm³, tot i  
  que la quantitat  mitjana  és  d’entre  6000  i  7000  leucòcits  per mm³.  Si  el  nombre  de    
  leucòcits és major  a 11000 es diu que hi ha una leucocitosi i si ésmenor a 4000 es diu que  
  hi ha una leucopènia.  El  fet  que  el  nombre de leucòcits puguivariar tant és degut a que  
  les  condicions  de  l’organisme  els  influencia.   D’aquesta  manera  en poden  alterar  les  
  proporcions el cansament, les infeccions, les al·lèrgies o els medicaments entre d’altres. Si  
  el nombre de leucòcits està per sobre o per sota dels nivells entre els quals es pot oscil·lar  
  pot  ser  un  signe  que  s’hagi produït una malaltia. De leucòcits n’hi ha de diferents tipus: 
    4.2.1. Els granulòcits  
    Els  granulòcits  s’anomenen  així  perquè  tenen  en  el  citoplasma  uns  petits   grànuls  
    amb substàncies capaces de neutralitzar i digerir la substància que  ha  engolit,  per   tant  
    són  fagòcits.  Els  basòfils   produeixen   substàncies   que   intervenen   en   el    procés  
    inflamatori i també  participen  en  les  reaccions  al·lèrgiques;  els  eosinòfils   combaten   
    paràsits intracel·lulars i calmen la resposta inflamatòria; els  neutròfils  fan  la   fagocitosi   
    dels bacteris invasors.  
    4.2.2. Els monòcits  
    Els  monòcits  tenen  una  gran  quantitat  de  ferments   i  poden  ingerir  i  destruir  els  
    microorganismes  perjudicials  i  les  cèl·lules   lesionades   o   mortes,   per   tant   tenen  
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    capacitat  fagocitària.  Els  monòcits  circulen  per  la  sang  un    dia   aproximadament  i  
    després  se’n  van  cap  als  teixits  on  es  transformen en macròfags, els quals també fan  
    funcions de defensa.  
    Tant  els  granulòcits  com  els  monòcits   formen   part   de   la   resposta   immunitària   
    inespecífica, la qual frena inicialment la infecció. Es tracta d’una  resposta ràpida i que no  
    depèn del microorganisme infecciós.  
    4.2.3. Les cèl·lules dendrítiques  
    Les  cèl·lules  dendrítiques formen  part  del   grup   anomenat   cèl·lules   presentadores   
    d’antigen  (APC),  tot  i  que  també   tenen   la   capacitat   de   fagocitar   els   patògens.   
    4.2.4.Els limfòcits  
    Els  limfòcits  formen  part  de  la  resposta  immunitària   específica,  la  qual depèn dels     
    antígens9.   Per  aquest  motiu  s’ataca  d’una  manera  concreta   la  infecció  i  augmenta   
    l’eficàcia del  sistema de defensa, tot i que és una resposta  més  lenta. Els limfòcits tenen  
    un  nucli  molt  gros  amb  bastant  cromatina  i  un   citoplasma  escàs.  Són les cèl·lules  
    principals   del   sistema   immunològic   ja  que  tenen    unes  tasques  de  defensa  molt  
    especialitzades.  Segons  el  seu  paper   immunològic   es   divideixen  en  varis  tipus  de     
    limfòcits.  
       4.2.4.1.Els limfòcits T  
       Els   limfòcits   T   són   els  que   maduren   en   el  tim   i   són  els  que  presenten  la   
       immunitat cel·lular10. Abans  de  ser limfòcits T són  timòcits,  que són les cèl·lules que  
       estan madurant en el tim, i només entre un 2 i un 5% dels timòcits es converteixen   en   
       limfòcits T, que són les cèl·lules capaces de respondre a l’estímul  antigènic i s’eliminen  
       totes aquelles cèl·lules que atacarien al propi organisme sense motiu.  
       Els limfòcits T tenen uns  receptors específics  antigènics  a  la   membrana  gràcies  als   
       quals s’activen per dur a  terme la immunitat específica. Tot comença quan les cèl·lules   
       presentadores d’antigen  (APC) entren en contacte amb un antigen. Aleshores exposen   
       els seus determinants antigènics  a  la  membrana  amb  una  molècula  complex  major  
       d’histocompatibilitat (MHC).   Depenent  de si es tracta d’una MHC-I o d’una MHC-II   
       ho  reconeixerà  un  limfòcit  T  citotòxic  o  un limfòcit T col·laborador. El limfòcit T  
       citotòxic  destruirà  la  cèl·lula  infectada  a  partir  de  l’alliberament  de  citocines11.  El   
       limfòcit T col·laborador a partir de les citocines que  desprendrà  estimularà  l’activació  
       del  limfòcit  B,  aquell  que  tingui  l’anticòs  corresponent  a  l’antigen.  Durant aquest  
       procés  també  hi  participen  els  limfòcits  T   supressors,  que   frenen   la  producció  
       d’anticossos12 per  part dels limfòcits B quan  l’antigen ja ha estat eliminat, en definitiva  
       regulen la resposta específica.  
       4.2.4.2. Els limfòcits B  
       Els  limfòcits  B  són  els  que  maduren  a  la  medul·la  òssia  i  són  els que presenten   
       la immunitat humoral. Això significa que duen a terme l’activitat immunològica a partir  
       de les immunoglobulines o anticossos que tenen a la seva superfície.  Els limfòcits B es  
       poden activar de dues maneres diferents.  Si es tracta d’un  antigen proteic els limfòcits  
       B s’hauran d’activar obligatòriament  a partir de les citocines produïdes pels limfòcits T  
       col·laboradors,  però  si  es  tracta  d’un  antigen  no  proteic  es  poden activar ells sols  
       gràcies al receptor del limfòcit B. Un cop activat el limfòcit B comença  a produir clons  
       a partir de la divisió cel·lular. Molts d’aquests es transformen  en cèl·lules plasmàtiques  
       les quals produeixen molts anticossos  que  circulen  per la sang i neutralitzen l’antigen.  

                                                 
9 Un antigen és una substància, normalment, estranya per al cos i que provoca una resposta immunitària. 
10 “Immunitat adquirida en què els limfòcits tenen el paper predominant”.  
11 Les citocines són unes proteïnes que “actuen com a mediadors intracel·lulars i que produeixen creixement, 
diferenciació i/o activació en elles mateixes o en altres cèl·lules”.  
12 Un anticòs és una proteïna específica que correspon a un antigen  al qual inactiva, immobilitza i bloqueja. 
Els limfòcits B són qui la produeixen.   
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       També es formen unes cèl·lules anomenades limfòcits B de memòria que conserven la  
       informació de l’activitat antigènica.  
       4.2.4.3. Les cèl·lules NK  
       Les  cèl·lules  NK  tenen  una  mida  gran  i  també  tenen  grànuls  en   el   citoplasma.  
       No tenen capacitat fagocítica, no expressen els receptors del  limfòcits  T ni tampoc els  
       dels limfòcits B. S’anomenen “natural killers” gràcies a que no han de ser activades per  
       dur a terme la seva acció. Gràcies als seus receptors poden detectar si en una cèl·lula hi  
       falta l’MHC. Si aquest és el cas alliberen proteïnes i  comencen la resposta immunitària.  
       El  que  fan  és  unir-se  a  la  membrana  de  la  cèl·lula  infectada  on  deixen anar una  
       proteïna anomenada perforina la qual genera uns porus per  on  hi  entren  uns  enzims  
       que provoquen l’apoptosi o suïcidi cel·lular. Ara bé també pot detectar que una cèl·lula  
       ha exposat uns antígens  a  la  membrana amb  la  molècula  MHC.  La característica de  
       la cèl·lula NK és la seva capacitat per actuar contra el creixement de cèl·lules tumorals,  
       impedint la  seva  expansió  i  la formació de metàstasis; i la defensa contra les cèl·lules     
       infectades  per  virus.  Gràcies  a  aquesta acció formen part de la resposta immunitària   
       inespecífica.  Però  les  cèl·lules  NK  també  tenen  la propietat de sintetitzar i alliberar  
       diversos tipus de citocines que  regulen  el  sistema  immunitari, per tant també formen  
       part de la resposta immunitària específica.   
 
  4.3. LES PLAQUETES 
  Les  plaquetes  o  trombòcits  són  unes  cèl·lules  que no tenen nucli i formen un contorn    
  irregular. Tenen un paper molt important en el procés  de l’hemostàsia, ja que formen part     
  de la coagulació gràcies a la seva capacitat per adherir-se  a  les parets dels vasos sanguinis.   
  En  un  adult  el  nombre  de  plaquetes  és  d’entre  150000  i  380000  milions  per  mm³. 
 
  4.4. EL PLASMA 
  El  plasma  és  la  part  líquida  i  també molt important de la sang. Constitueix un    
  55% del volum total de la sang, és més  aviat  salat i  de color  groguenc.  A través  
  seu hi circulen les cèl·lules sanguínies,  les  substàncies  nutritives, les hormones o  
  els anticossos. El plasma està format per un  90% d’aigua, proteïnes, glúcids, lípids,  
  electròlits, sals minerals i gasos.  
 
 
5. ELS GRUPS SANGUINIS   
Un grup sanguini és un sistema sanguini que determina les característiques personals i 
hereditàries d’una persona, per tant que li dóna una personalitat hematològica  determinada. 
Aquest sistema està format pels antígens que hi ha a la membrana dels glòbuls vermells i 
per un sistema de defensa preparat per a fabricar anticossos contra tots els glòbuls vermells 
que siguin diferents als que el cos té.  
Per aquest motiu és molt important conèixer el grup sanguini de cada persona quan es fa 
una transfusió de sang, ja que si la sang del receptor té anticossos contra els antígens dels 
glòbuls vermells del donant llavors serien destruïts. També és possible que passés el 
contrari, és a dir, que els anticossos del donant ataquessin als glòbuls  vermells del receptor.   
De sistemes n’hi ha varis, però els dos més importants són el sistema AB0 i  el  sistema Rh.  
El sistema AB0 està format per uns antígens anomenats A i B, i la seva inexistència s’indica 
amb el nombre 0. Així seguint aquest sistema es poden formar quatre grups sanguinis:  
   1) Grup A: els glòbuls vermells tenen antígens A a la membrana i la sang conté anticossos    
   anti-B. Per tant les persones d’aquest grup podran  donar  sang  als grups A i AB i podran  
   rebre’n dels grups A i 0.  
   2) Grup B: els glòbuls vermells tenen antígens B a la membrana i la sang conté anticossos   
   anti-A.  Per  tant  les persones d’aquest grup podran donar sang als grups B i AB i podran  
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   rebre’n dels grups B i 0.  
   3) Grup AB: els glòbuls vermells tenen antígens A  i  B a la membrana  i  la sang no conté   
   anticossos, ni anti-A ni anti-B.  Per  tant  les persones d’aquest grup podran donar sang al  
   grup AB i podran rebre’n de tots els grups, per això se les anomena receptores universals.  
   4) Grup 0: els glòbuls vermells  no  tenen  cap  antigen  a  la  membrana  i  la  sang  conté   
   Anticossos  anti A  i  anti-B. Per tant les persones d’aquest grup podran donar sang a tots  
   els grups,  per  aquest  motiu  se  les anomena donants universals i només en poden rebre    
   del grup 0. 
El sistema Rh està format pels antígens C, D, E, c i e, tot i que a la pràctica el que interessa 
és la presència o l’absència de l’antigen D en els glòbuls vermells. Les persones que tenen 
l’antigen D s’anomenen Rh positives (Rh+), les quals són aproximadament el 85% de la 
població i les que no el tenen s’anomenen Rh negatives (Rh-). En aquest sistema no hi ha 
anticossos preformats contra els antígens, però pot ser que la sang de les persones Rh- 
produeixi anticossos anti-D si entra en contacte amb sang de les persones Rh+. Per aquest 
motiu si es produís un segon contacte amb sang d’una persona Rh+ els glòbuls vermells 
serien atacats pels anticossos.   
 
 
6. QUÈ ÉS LA LEUCÈMIA? 
La leucèmia és un càncer de les cèl·lules sanguínies. Es tracta d’una malaltia progressiva que 
es produeix degut a que el procés de maduració de cèl·lula mare a glòbul blanc falla i per 
tant es produeixen cèl·lules immadures que proliferen de manera excessiva i molt 
ràpidament. Aquestes cèl·lules van ocupant la medul·la òssia i això provoca que la resta de 
cèl·lules hematopoètiques que són normals siguin desplaçades i que la formació de 
plaquetes, glòbuls blancs i glòbuls vermells sigui molt més difícil. Per aquest motiu la 
malaltia s’anomena leucèmia, que en grec significa sang blanca.  
La leucèmia és un tipus de malaltia que només dóna dues possibilitats, curar-se o morir-se, 
no té un terme mig. El que defineix que es pugui curar o no és el tipus de malaltia i després 
que la persona respongui a la quimioteràpia. Si una persona té leucèmia i no es tracta tindrà 
aproximadament dos mesos més de vida.   
 
 
7. EL CICLE CEL·LULAR 
El cicle cel·lular és un conjunt de processos gràcies als quals les cèl·lules es divideixen. 
Aquests processos són quatre: 
   1)Fase G1. En aquesta fase la massa i la mida de les cèl·lules passa a ser el doble degut     
   als processos de transcripció i de traducció. La transcripció és la   
   síntesi  de  RNA  a  partir  d’un  motlle  de   DNA;  i   la   
   traducció és la síntesi de proteïnes a partir de mRNA. La  
   fase  G1  també  és  l’encarregada  de   deixar   el   temps        
   suficient  perquè  la  cèl·lula  controli  que  els processos   
   anteriors  s’hagin  fet correctament, que no hi hagi danys   
   a l’ADN  i  que  el  medi  és  adient per continuar el cicle   
   cel·lular.  Si  no  és  així  el  cicle  cel·lular  es  para i no es  
   continua  fins  que  el  problema  detectat es soluciona. Ara      
   bé, si el problema no es pot resoldre es produirà l’apoptosi per  
   tal  d’evitar  que  es  produeixi  la  síntesi i així no es copiï en la  
   replicació de l’ADN.  
   Existeix  una  fase  anomenada  G0  en  la  qual  la cèl·lula entra en una fase de repòs i no    
   creix  ni  es divideix però sí que es manté activa metabòlicament i s’hi accedeix a partir de  
   la fase G1.
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       2) Fase  S  (síntesi).  En  aquesta  fase  el  DNA  es  replica.  L’ADN  està  format  per  dues   
       cadenes de nucleòtids enrotllades entre elles i així formen una  doble  hèlix.  Cada  nucleòtid   
       està compost per un sucre,  un  grup  fosfat  i  una base nitrogenada, que és el que distingeix  
       un nucleòtid d’un altre.  De  bases  només  n’hi  ha  de quatre tipus: l’adenina (A), la citosina  
       (C), la timina  (T)  i  la guanina  (G),  les  quals  poden  estar ordenades de qualsevol manera.  
       Aquest  ordre  determina   el   missatge   que   el  gen  conté.   Ara  bé,  en  l’hèlix  les  bases  
       nitrogenades  dels  nucleòtids  d’una cadena i les bases nitrogenades dels nucleòtids de l’altra  
       estan  unides  per  mitjà  de ponts d’hidrogen en els quals l’adenina ha d’anar amb la timina i  
       la  citosina  amb  la  guanina.  En  la  fase  S les  dues  cadenes  que  formen  el DNA es van  
       separant  i  sobre  cadascuna  d’elles  se’n  sintetitza  una altra de complementària. La cadena  
       que s’ha generat o sintetitzat s’anomena cromàtide.  
       3) Fase G2.  En  aquesta fase s’acaben els processos de transcripció i traducció i la cèl·lula es   
       prepara per a la divisió.  A  més  a  més  la  fase G2 vigila que la mida i la massa de la cèl·lula   
       siguin  les  adequades  per  a  poder  dividir-se  i  que  la   replicació   del   DNA   s’hagi   fet  
       correctament. Si no és així el cicle cel·lular també  s’atura i no es reprèn fins que el problema  
       trobat es soluciona. Ara bé, si el problema no es pot  resoldre es produirà l’apoptosi cel·lular  
       per  evitar  que   es   produeixi   la   mitosi   ja   que   les   cèl·lula    no  serà   prou   madura. 
       4) Fase M.  En  aquesta  fase  es  produeix  la  mitosi  en  la qual es produeix la divisió de les    
       cromàtides,  ja  que  aquestes  estan  enganxades  en  un  punt  que  s’anomena  centròmer, i  
       també  es  produeix  citocinesi,  que  és  la  divisió  del   citoplasma.   D’aquesta   manera   la  
       cèl·lula es divideix en dues.  
     Les fases G1, S i G2 formen la interfase, que és el període durant el  qual  no  es  produeix  la   
     divisió cel·lular.  La fase  M  comprèn la divisió cel·lular.  La duració  del  cicle cel·lular depèn  
     del tipus de la cèl·lula.  
 
 
     8. COM ES DESENVOLUPA LA LEUCÈMIA 
     La   leucèmia  no   és  el  resultat   d’una  única  anormalitat,  sinó  que  es  tracta   d’una  sèrie    
     d’irregularitats.  
     La leucèmia comença quan els gens d’una cèl·lula s’alteren o muten. Un gen és una seqüència de     
     DNA  que  conté  tota  la  informació  necessària  per  la    
     formació  d’un  polipèptid13  o  d’un RNA. El DNA està  
     format  per dues cadenes de nucleòtids enrotllades entre  
     elles  i  així  formen  una  doble  hèlix.  Com  he explicat   
     anteriorment cada nucleòtid està compost per un  sucre,  
     un  grup  fosfat  i  una  base  nitrogenada,  que  és el que  
     distingeix un nucleòtid  d’un  altre.  A  més  a  més  cada  
     base ha d’anar amb la seva parella a través de la unió per  
     pont  d’hidrogen,  és  a  dir,  l’adenina  ha  d’anar amb la   
     timina i la  citosina  amb  la  guanina,  però  poden  estar    
     ordenades  de  qualsevol  manera,  fet  que  determina el   
     missatge que el gen conté.  
     Els gens poden mutar de diferents maneres:  es  pot  produir  el canvi  d’una  base, és a dir, es  
     produeix una substitució; es pot afegir una base, és  a  dir,  es  produeix  una  inserció;  es pot  
     eliminar una base, és a dir, es produeix una deleció; aquestes accions les poden fer un conjunt  
     de bases; o bé es pot produir la repetició d’una seqüència determinada.  
     Els gens que poden estimular el  desenvolupament  de  la  leucèmia  i  dels càncers en general    
     s’anomenen  oncogens,   els   quals  provenen   de  la  mutació  d’unes  cèl·lules  anomenades   
     protooncogens. Els protooncogens  són  els  encarregats de codificar alguns dels components  

                                                 
13 Un polipèptid és un “polímer format per cadenes llargues d’aminoàcids unides mitjançant enllaços peptídics”.   
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     del mecanisme de control del creixement normal de la  cèl·lula.  Aquests components són  els  
     factors de creixement, els receptors, els enzims senyaladors i els factors de transcripció. Quan  
     un factor de creixement s’uneix amb un receptor  a  la  membrana  de  la  cèl·lula  l’activa  i el  
     receptor activa a l’enzim,  l’enzim  activa  al  factor  de  transcripció  i el factor de transcripció    
     activa al gen corresponent al creixement de la cèl·lula, que dóna l’orde de proliferació. Ara bé,  
     si es produeix una mutació en el protooncogèn i es converteix  en  un  oncogèn aquest procés  
     queda alterat. El que pot passar és que l’oncogèn produeixi massa factors de  creixement,  que   
     el receptor quedi activat sempre encara que no tingui  un  factor  de  creixement,  que l’enzim  
     quedi activat sempre encara que no rebi cap  senyal d’activació del receptor, o bé que el factor  
     de transcripció quedi sempre activat encara que  l’enzim no ho estigui.  És per aquests motius  
     que el gen del creixement sempre rebrà l’orde de  proliferació.  Aquest procés  va acompanyat  
     d’una maduració insuficient de la cèl·lula.  
     També existeixen uns altres gens  anomenats  antioncogens  o  gens  supressors  que  són  els  
     encarregats  de  produir  unes  proteïnes,   com  per  exemple  la  p53,   que   disminueixen  el  
     creixement i la divisió cel·lular quan s’ha produït un canvi en el DNA de la cèl·lula. Ara bé,  si  
     tot i haver produït aquesta parada del creixement i  haver  activat uns  enzims  reparadors els  
     gens supressors no  poden  corregir  el  canvi  causat  al  DNA  perquè  és  excessiu,  els  gens  
     supressors activaran l’apoptosi cel·lular i la cèl·lula morirà.  
     Per  aquest  motiu  si  una  cèl·lula  perd  dos  gens  supressors  o  pateixen una mutació i són  
     desactivats  permetran  que la cèl·lula proliferi  de  manera  incontrolada.  En  el cas dels gens  
     supressors   és   necessari   que   quedin   alterats   els  dos  al·lels dels cromosomes homòlegs   
     d’una cèl·lula perquè no funcionin; en canvi en el cas dels protooncogens només és  
     necessària l’alteració d’un al·lel perquè es converteixi en un oncogen.  
     Aquestes mutacions en els gens no se sap per què passen,  però  es creu  que  pot  ser degut a  
     algunes  radiacions,  com  per  exemple  les  que  van  patir  els  supervivents  de   la   bomba  
     d’Hiroshima,  les  de  radioteràpia o les dels raigs X;  a  algunes  substàncies  químiques,  com  
     alguns tipus de quimioteràpia o el benzè; o a alguns virus.    
 
 
     9. TIPUS 
     La leucèmia es  classifica en dos grups depenent del tipus de glòbuls blancs que estan afectats.  
        
       9.1. LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA (LLA) 
       La LLA és la leucèmia més freqüent en els nens.  Tot  i això hi ha alguns adults que també la   
       pateixen, però són casos que es donen amb una freqüència molt més baixa.   
       La  LLA  s’anomena  així perquè els leucòcits que es divideixen de manera ràpida, excessiva,   
       sense  maduració  ni  cap  control  són  els  de  la  sèrie limfoblàstica,  per  tant poden ser els    
       precursors dels limfòcits B o els dels limfòcits T.  
       Així la LLA es divideix en dos grups: 
       - Leucèmia limfoblàstica aguda T. 
       - Leucèmia limfoblàstica aguda B.  
       Una  de  les  manifestacions  clàssiques de la LLA és la infiltració de blasts al sistema nerviós   
       central (SNC) perquè és un lloc on en principi no hi arriba la quimioteràpia.   
 
       9.2. LEUCÈMIA MIELOBLÀSTICA AGUDA (LMA) 
       La LMA és la leucèmia més comuna en els adults. Tot i això també hi ha nens que la   
       pateixen.  
       La  LMA  té  aquest  nom  degut  a  que  els leucòcits que es divideixen de manera excessiva,  
       ràpida,  sense   maduració   ni   cap   control  són  els  precursors  de  la  sèrie  mieloblàstica.   
       La LMA es divideix en set grups: 
 



 14 

 
LEUCÈMIA 

 
TIPUS 

 
DIFERENCIACIÓ 
PREDOMINANT 

Mielobàstica mínimament 
diferenciada 

M0 Sèrie granulocítica 

Mieloblàstica sense 
maduració 

M1 Sèrie granulocítica 

Mielobàstica amb maduració M2 Sèrie granulocítica 
Promielocítica M3 Sèrie granulocítica 
Mielomoncítica M4 Sèrie granulocítica i 

monocítica 
Monocítica M5 Sèrie monocítica 
Eritroleucèmia M6 Sèrie eritroblàstica i 

granulocítica 
Megacarioblàstica M7 Sèrie megacariocítica 

 
       Tant  la  LLA  com  la LMA són malalties que tenen una gran capacitat recidiva, per aquesta     
       raó  cal continuar  amb  un  tractament per  evitar-la  tot i que en  un principi  sembli que no  
       existeix malaltia ni malaltia mínima residual.    
 
 
     10. LA LEUCÈMIA EN L’ACTUALITAT 
     La  leucèmia  és  una  malaltia  que es dóna més en nens que en adults i més en homes que en    
     dones. 
     En  els  darrers  anys  el  nivell  de  curació  de  la  leucèmia  ha  augmentat considerablement.     
     Actualment  prop  del 80% dels nens i al voltant del 50% dels adults es curen. Això és gràcies   
     als  progressos  que  s’han  fet  a  partir  de la investigació, que ha permès entre d’altres alguns  
     avenços en la quimioteràpia i en el camp dels trasplants de cèl·lules mare.  
     Actualment  el  nombre de trasplants al·logènics de persones no emparentades i els trasplants   
     de cordó umbilical  ha augmentat.  A més a més es poden fer trasplants a persones més grans    
     gràcies al condicionament d’intensitat reduïda.  
     Tot  i  això  la  leucèmia  és una malaltia que encara presenta moltes incògnites, la principal, el   
     per què  de  la seva formació, com  curar alguns tipus  i com curar-la de manera més suau; per  
     aquest motiu segueix en estudi. 
     Un  exemple  ben  clar  de  la  seva  investigació  n’és  el s egüent:  en  el  cas  de  la   leucèmia   
     limfoblàstica  T  les  dues  vies  de  senyalització  activades  són  les  que  s’anomenen Notch i   
     NFkB,  i  fa  uns  mesos  s’ha  descobert  que  si es bloqueja el complex proteic NFkB evita la  
     divisió cel·lular que  desencadena la leucèmia, ja que al bloquejar-lo també bloqueja l’altra via.     
     Per  tant s’ha arribat a la conclusió de la relació que hi ha entre les dues vies i ha constatat que  
     la desactivació d’una afecta l’altra.  Per aquest motiu ara el següent pas és descobrir un fàrmac  
     que  inhibeixi aquesta relació,  el qual  permetria concebre  un tractament  menys tòxic  i  més   
     eficient.  
   
 
     11. SÍMPTOMES 
     Els  símptomes més  usuals  que et pot produir la leucèmia  són varis i poden ser els següents:   
     malestar  general;  cansament;  pèrdua de pes;  pèrdua de la gana;  grans suades;  hemorràgies,  
     que poden ser de mucoses,  cutànies, etc; febre; infeccions; dolor articular i dolor ossi. També  
     pot ser que els  blasts infiltrin el fetge i/o la melsa i que per tant s’inflin i provoquin molèsties        
     o dolor i facin  que l’abdomen  també presenti  aquestes  característiques; la pell i que per tant   
     apareguin taques groguenques; els ganglis  limfàtics i que per tant s’inflin; les genives i que per  
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     tant es senti   dolor i/o s’inflin; el sistema nerviós central i que per tant es senti dolor o que es  
     produeixi  una  pèrdua  del  control  muscular;   el  cervell  i  que  es  produeixin   disfuncions  
     cerebrovasculars  que  provoquin  cefalees o  vòmits  entre  d’altres.  Més excepcionalment es  
     poden  produir  infiltracions  en  el  sistema  òptic i que es produeixin disfuncions oculars que  
     provoquin  visió  borrosa  o  distorsionada;  en  els  testicles  o  en  els ovaris i que provoquin  
     inflamació i/o dolor;  en els ronyons  i  que  provoquin inflamació,  dolor  o  que  no  formin  
     l’orina; en el sistema digestiu i que provoqui restrenyiment o gastritis; en el cor i que provoqui  
     un mal funcionament; i/o en els pulmons i que provoqui una mala respiració.  
     La rapidesa amb la que els símptomes progressen varien considerablement d’un pacient a un  
     altre,  ja  que  els  símptomes  apareixen  a  mesura  que  es  van  produint més blasts. Però en  
     general  els  símptomes  comencen  sent  uns que a mida que passa el temps augmenta la seva  
     acció i a més a més en poden aparèixer de nous.  
 
 
     12. EL PROCÉS DE LES PROVES O DIAGNÒSTIC 
     Gràcies  a  un  procés  de  diagnosi  els  metges  veuen  les anomalies que tens i determinen la    
     malaltia o problema que pateixes. En el cas de la leucèmia el procés de diagnosi consisteix en: 
   
       12.1. SIMPTOMATOLOGIA I HISTÒRIA CLÍNICA 
       En  primer  lloc  cal  que  el  pacient  expliqui  els  símptomes  pels quals ha anat al metge, el    
       començament, l’evolució i la situació del moment d’aquests. 
       Després  el  metge  fa  les  preguntes  que  creu necessàries, tan pel que fa als símptomes, als  
       hàbits, i als antecedents personals i familiars, tant fisiològics com patològics.  
 
       12.2. EXPLORACIÓ FÍSICA 
       L’exploració  física  consisteix  en   examinar  al  pacient  amb  els sentits  o  bé  amb  l’ajuda   
       d’instruments.  Així s’inspeccionarà,  es palparà,  s’auscultarà i/o s’exploraran els reflexos. El   
       que  s’examinarà  més  detingudament  són  els  punts  i  parts  dels  quals   procedeixen   els  
       símptomes.   
 
       12.3. ANÀLISI DE SANG 
       Una anàlisi de sang és  un  examen quantitatiu  i  qualitatiu de determinades substàncies  que  
       formen  part del nostre cos per tal  de conèixer si es pateix algun trastorn o anomalia segons   
       una  referència  estàndard.  Una anàlisi   de  sang  pot  comprendre  les  àrees  hematològica,  
       bioquímica,  microbiològica i immunològica. Per tant en un anàlisi hi  
       trobarem  la  part hematològica  en  la  qual  s’hi  expressa el nombre   
       d’eritròcits,   leucòcits  i  plaquetes;  la  concentració  d’hemoglobina;  
       l’hematòcrit14;   els   índexs   eritrocítics,   volum   corpuscular   mitjà  
       (VCM)15,  hemoglobina corpuscular  mitjana  (HCM)16,  concentració  
       hemoglobina  corpuscular  mitjana (CHCM)17; l’ amplitud de distribució eritrocitària (ADE);  
       volum  plaquetari  mig;  la  fórmula  leucocitària18;  i  en  alguns  casos també s’hi expressa la  
       coagulació.  Gràcies  a  l’hemograma i en el cas de la leucèmia en general es pot apreciar que  
       hi  ha  un  nombre  més  elevat  del  compte  de  leucòcits,  un nombre inferior a l’estàndard  
       d’eritròcits,  anèmia,  d’hemoglobina  o  de  plaquetes,  trombopènia  o  bé  que   el  nombre    
       d’alguns   leucòcits,   com   per   exemple   els   blasts,   és   superior   al   que   hauria de ser.  
 

                                                 
14 L’hematòcrit es tracta del percentatge del volum d’eritròcits a la sang.  
15 El VCM es tracta del volum mitjà d’un eritròcit. 
16 L’HCM ens indica el volum d’hemoglobina per eritròcit.  
17 El CHCM es tracta de la quantitat d’hemoglobina, en grams, en un dl d’eritròcits.  
18 La fórmula leucocitària conté el nombre dels diversos tipus de leucòcits i les seves proporcions.  
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       12.4 ASPIRAT DEL MOLL DE L’OS 
       L’aspirat del moll de l’os és una prova per mitjà de la qual s’extreu una mostra de medul·la  
       òssia, normalment dels ossos estern i ili. Primer es neteja l’àrea on es durà a terme l’aspirat    
       amb un  antisèptic;  després  s’adorm  amb  una   
       mica  d’anestèsia  la zona on es vol fer la prova,  
       d’aquesta  manera  queda  adormida  la  pell i la  
       superfície de l’os que hi ha  just  a  sota.  Al cap  
       d’uns minuts,  quan  l’anestèsia  ja ha fet efecte,  
       s’introdueix una agulla ampla especial             19 
       anomenada  agulla  per  a  aspiració del moll de   
       l’os, a la part superior de  la  qual  s’hi  adhereix  
       una  xeringa  amb la  que  s’extreu  la mostra de  
       medul·la òssia. 
 
     Gràcies a aquestes extraccions es poden dur a terme  una sèrie de pràctiques en el laboratori a    
     partir de les quals es podrà  determinar  el  tipus  de  leucèmia,  la seva agressivitat i per tant el  
     tractament que s’haurà de dur a terme.  
     A  més  a més  en  el  cas  que  un  pacient presenti febre s’ han d’extreure mostres de sang i a  
     vegades  també  d’orina  i  d’excrements   per  tal  de  posar-les  en  cultiu  i  fer-ne  un  estudi   
     bacteriològic.  
 
 
     13. TRACTAMENT 
     Per   a   poder   elaborar   i   aplicar  un  tractament  s’ha de  tenir   en   compte   el   protocol.  
     Un  protocol  és  un  pla  precís  i  detallat  per  al   tractament   d’una   determinada  malaltia.  
     La  seva  elaboració  es  fa a partir de grups cooperatius. Això significa que per elaborar-los es   
     reuneixen  especialistes  de  diversos  hospitals i, basant-se en els estudis i tenint en compte el  
     tipus de leucèmia, l’edat i els factors genètics decideixen quin és el protocol més adequat. Així  
     en  un  protocol  s’especifiquen  els  fàrmacs que s’han d’utilitzar en cada etapa, quan s’han de  
     realitzar  les  proves,  etc,  tot  depenent  de  l’edat  de  la persona, del tipus de leucèmia i dels  
     factors genètics.   
 
       13.1. LA QUIMIOTERÀPIA 
         13.1.1. Què és? 
         La  quimioteràpia  és  un  tractament  farmacològic  encarregat  de destruir les cèl·lules que    
         s’estan  dividint  i  actua  provocant  defectes  en  alguna  de  les  fases  del   cicle   cel·lular.  
         Degut  a  això  tant  actua en  els  blasts  com  a  la  resta  de  cèl·lules  sanes  que s’estiguin  
         dividint,  així  les  úniques  que  no  són destruïdes per la quimioteràpia són aquelles que es     
         troben  en  fase  G0. Els medicaments que formen la quimioteràpia s’anomenen citostàtics.  
         13.1.2. Tipus 
         Els citostàtics  es  poden  classificar  en  cinc grups. Ara bé, només són els quatre tipus que   
         vénen  a  continuació  els  que  s’utilitzen  en  el  tractament  de  la  leucèmia. 
            13.1.2.1. Agents alquilants 
            Els  agents  alquilants  estan  formats pels alquilants bifuncionals i pels alquilants derivats   
            del  platí.  Els  agents  alquilants  poden  dur a terme l’atac en qualsevol moment del cicle  
            cel·lular;  ara  bé,  són  més  eficaços  si  actuen  quan  es  produeix  la  síntesi  del  DNA.     
            Aquests  agents  ataquen  directament  al DNA de la cèl·lula. El que poden fer és adherir   
            grups  alquilo  a  les  bases  del  DNA  i  això  provoca  que  quan  els  enzims reparadors   
            intenten  substituir  les  bases  doncs fragmentin el DNA; els grups alquilo poden formar  

                                                 
19 Aquesta imatge representa una aspiració del moll de l’os ili.    
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            ponts  creuats  entre  les  bases;   o   bé   poden   emparellar   les   bases   incorrectament.  
            13.1.2.2. Antimetabòlits  
            Els  antimetabòlits  estan  formats  pels  antifòlics,  pels  antagonistes de les purines i pels  
            antipirimidínics.  Els  antimetabòlits  duen  a  terme  l’atac  quan es produeix la síntesi del  
            DNA.  Aquests  citostàtics  són  semblants  estructuralment  als  metabòlits  i  per aquest  
            motiu   la  cèl·lula  els  introdueix  dins  seu.  Un  cop  dins,  els  antimetabòlits  paren  el  
            creixement  de  la  cèl·lula degut a que impedeixen la utilització d’un enzim, en el cas dels  
            antifòlics,  o  bé  impedeixen  la utilització d’alguns metabòlits, en el cas dels antagonistes  
            de  les  purines  i  els  antipirimidínics;  i  tots  provoquen  que  no  es  puguin  formar els  
            nucleòtids. 
            13.1.2.3. Derivats de plantes  
            Els  derivats  de  les  plantes  estan  formats pels derivats del podofil o podofil·lotoxines,  
            pels alcaloides de la Vinca  pervinca i pels derivats  del teix. Les podofil·lotoxines, duen a  
            terme  l’atac  impedint  la  correcta  acció  d’un  enzim  anomenat  topoisomerasa  II.  La  
            topoisomerasa és l’enzim encarregat de relaxar el DNA i d’impedir que hi hagi una tensió  
            excessiva  que  provoqui un nus quan es produeix la seva replicació. El que fa és tallar les  
            dues hèlixs d’una cadena de DNA, permetre que en pugui passar una altra a través d’ella i  
            finalment  torna  a  unir  les  hèlixs.  Per  aquest  motiu  si  una  podofil·lotoxina inhibeix  
            l’acció de la topoisomerasa II el que  fa  és  impedir que torni a unir les hèlixs i per tant la  
            replicació del DNA no es pot produir.  Els derivats  de la vinca pervinca intervenen en el  
            procés de mitosi ja  que  s’uneixen  a la tubulina i paren la formació dels microtúbuls. Les  
            tubulines   són   unes   proteïnes   que   formen   els  microtúbuls,  el  conjunt  dels  quals   
            s’anomena fus acromàtic o mitòtic. Aquests microtúbuls s’enganxen en els cromosomes i  
            els  dos  que han estat replicats els porta cap a un costat de la cèl·lula i els altres dos cap a  
            l’altre  costat  perquè  la  cèl·lula  es  pugui  dividir.  Per  aquest  motiu si no es formen el    
            microtúbuls  els cromosomes no es poden moure.  Els derivats del teix també intervenen  
            en la mitosi  degut a  que  s’uneixen  als  microtúbuls i impedeixen que els microtúbuls es  
            separin. Per aquest motiu els cromosomes no es poden moure cap als costats oposats i la  
            divisió cel·lular para.  
            13.1.2.4. Quimioteràpics formats per l’L-asparaginasa.  
            Els  quimioteràpics   formats   per   l’L- asparaginasa   actuen   hidrolitzant   l’asparagina.    
            L’asparagina  és un aminoàcid essencial per a la síntesi de proteïnes dels blasts, per aquest   
            motiu  quan  s’introdueix  aquest  citostàtic  i  hidrolitza  l’asparagina en àcid aspàrtic i en  
            amoníac  no  permet  que  hi  hagi  la  quantitat  suficient d’aquest aminoàcid per a poder   
            sintetitzar les proteïnes i créixer.  
         13.1.3. Com s’administra 
         La quimioteràpia es pot administrar per diferents    
         vies i les principals són:                                          20           
         Via oral, quan s’ingereix per la boca.  
         Via intramuscular, quan  s’injecta  en  un  múscul.  
         Via  intravenosa,  quan  s’introdueix  en una vena.   
         Via intratecal, quan s’injecta en el sistema nerviós    
         central  (SNC)  a  través  del  líquid  cefaloraquidi.  
         Via subcutània, quan s’injecta sota la pell.         
          
  
          
          

                                                 
20 La imatge correspon a una administració de quimioteràpia per via intratecal. Aquest mètode és útil quan al sistema 
nerviós central hi ha arribat les cèl·lules patològiques, ja que si la quimioteràpia s’administra a partir de les altres vies 
és molt més difícil que hi pugui arribar.  

 

LÍQUID CEFALORRAQUIDI 

AGULLA 
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         13.1.4. El catèter  
         Degut  a  la  gran  quantitat  de quimioteràpia, a la seva agressivitat, a la introducció d’altres    
         fàrmacs i a les extraccions de sang necessàries durant el tractament és molt útil la utilització   
         d’un instrument anomenat catèter.  N’hi ha de dos tipus:  
            13.1.4.1. El catèter de silicona o tipus Hickman.                  21                                           
            Es  tracta  d’un  catèter de silicona de llarga duració que pot     
            ser d’una, dues o tres llums.     
            Per implantar-lo es poden  canalitzar les venes subclàvia i la  
            jugular  interna, però normalment s’utilitza la vena  
            subclàvia perquè és menys  incòmode i  es fa  arribar  fins  a    
            la vena cava superior, situada a l’aurícula dreta.  
            Per  a   poder   dur  a  terme  aquesta  acció  cal  fer una petita incisió amb anestèsia local   
            a  la  part  superior  del  tòrax  i  el coll. Aleshores és quan s’accedeix a la vena per incisió  
            superior  i  el  catèter  forma  un  “túnel”                  22                       
            subcutàniament fins a la part anterior del tòrax. Ara bé,    
            bé, a vegades hi ha gent que té molt greix o costa molt   
            tocar  la  subclàvia  i  llavors  sí  que  s’ha de posar a la   
            jugular.  
            Si s’ha de dur a terme un trasplantament el catèter que    
            s’utilitzarà  serà  una  mica  més  gruixut  i  tindrà  tres  
            llums.   
            13.1.4.2. El catèter amb reservori subcutani.  
            Es tracta d’un catèter amb un reservori que  està format per un portal de titani, en la base  
            del  qual  hi  ha uns orificis per a poder fixar-lo als teixits, amb una membrana de silicona   
            comprimida   a   alta   pressió.   El   portal   està   connectat   a   un   catèter  de  silicona. 
            Per   a   implantar-lo   s’utilitza   anestèsia   local   i    
            generalment s’accedeix a la vena subclàvia gràcies a   
            una petita incisió.                                                      23                        
            L’extrem  proximal  del  catèter  queda  col·locat  a  
            l’aurícula  dreta  i  l’extrem  distal forma un “túnel”  
            subcutàniament   fins   al   punt   d’implantació  del  
            reservori  on  es  fixa  en  el  teixit,  que  s’anomena   
            “butxaca subcutània”.  
            Aquest tipus de  catèter  presenta un índex d’infecció més   
            baix   ja   que   es   tracta   d’un    sistema    intern   tancat.  
         La  col·locació  dels  catèters  es du  a terme en un quiròfan amb les mesures, instruments i  
         personal  necessaris.  Durant  la implantació hi ha la monitorització  bàsica  estàndard,  que    
         presenta l’electrocardiograma, la pulsioximetria i la     
         pressió arterial.  Un  cop  posats se n’ha de fer una               24 
         radiografia  per   confirmar   que  s ’han  implantat                              
         correctament.  El  risc  que  es  corre  en  la  implantació  dels  
         catèters és que es toqui la pleura.  
         Degut  a  la  seva  gran  importància   és   imprescindible  fer-  
         ne   un    bon    manteniment   amb   les   cures   i    vigilància   
         necessaris per  evitar   que  s’infecti,  s’obstrueixi  o s’arranqui.  
          

                                                 
21 Amb aquest imatge es pot apreciar la llargada del tubet de silicona i les tres llums. Però a més a més també 
s’observa les llums que s’han afegit a una d’elles.   
22 La imatge correspon a un catèter de tipus Hickman i es veu clarament com està col·locat per la part exterior. 
23 Aquesta imatge correspon a un catèter amb reservori subcutani. 
24 Amb aquesta imatge es veu perfectament que el reservori subcutani queda per sota la pell.  
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         13.1.5. Fases d’administració de la quimioteràpia 
         En els tractaments amb quimioteràpia hi ha diverses fases.  
         La primera  fase  és la  d’inducció  en la qual l’objectiu és eliminar la malaltia. Per poder dir     
         que una  persona  està  en  remissió  completa,  és  a  dir, que ja no té malaltia ha de quedar  
         menys d’un 5% de blasts a la medul·la òssia.  
         La segona  fase  és la de  consolidació en la qual l’objectiu és eliminar qualsevol residu de la  
         malaltia.  El  percentatge  de  blasts  que  poden  quedar per considerar que no hi ha residu    
         depèn de la malaltia.  Per  exemple  en  el  cas de la LLA-T només pot quedar un 0,01% de  
         blasts.  La determinació  del percentatge de residu es pot fer a partir d’un marcador genètic 
         o d’un marcador molecular amb PCR positiva.   
         La tercera  fase és la de manteniment en qual es continua administrant quimioteràpia per si  
         hagués  quedat qualsevol  resta,  per mínima que fos,  doncs  l’eliminaria  i   evitaria  que  la    
         malaltia reaparegués.  
         El   temps  de   cada  fase   depèn   de  la   persona  i del tipus  de leucèmia  que  es  pateix.   
         13.1.6. Efectes adversos de la quimioteràpia 
         El  tractament  amb  quimioteràpia  pot  produir  una sèrie  d’efectes  secundaris.  Els  més     
         freqüents són els següents: 

- Depressió  medul·lar:   l’afectació   de   la   medul·la   òssia  depèn  de  la  dosis  que  s’ha    
         administrat,  del grau de toxicitat del citostàtic, del grau de reserva medul·lar del pacient, de   
         l’estat nutricional, de l’edat i del tractament anterior amb quimioteràpia.   
         La depressió medul·lar pot provocar: 
         Leucopènia,  que  consisteix  en  una  disminució  dels  leucòcits  per  sota dels 4000/mm³.      
         Degut a això el risc d’infeccions augmenta. 
         Plaquetopènia,   que   consisteix    en    una   disminució   de   les   plaquetes   per   sota  de  
         100000/mm³.   Per  aquest   motiu   s’ha   de   valorar  els   possibles   signes  i  símptomes  
         d’hemorràgia,  com  per exemple hematomes o hemorràgies gingivals i s’ha d’evitar punxar   
         pel risc de sagnat.  
         Anèmia,  que  consisteix  en  una  disminució  dels  eritròcits.  Es  considera  que  es pateix  
         anèmia  quan  el  nombre  d’hemoglobina  en la sang està per sota dels 120g/L en el cas de  
         les dones i 130g/L en el cas dels homes.  
         A  causa  de la depressió medul·lar  a  vegades són necessàries les transfusions de plaquetes      
         i/o  d’eritròcits,   i/o  l’administració  d’unes   injeccions   que   contenen  estimuladors  de    
         colònies de leucòcits.   
         - Toxicitat  del  sistema  digestiu,  que  poden  ser  alteracions  del fetge, mucositis, diarrea,   
         estrenyiment, alteracions del gust, nàusees o vòmits.  
         - Toxicitat renal,  ja que els  ronyons queden saturats degut a la gran quantitat de productes  
         que han d’evacuar.  
         - Toxicitat  del sistema neurològic,  que  pot  provocar entre d’altres la pèrdua dels reflexos   
         tendinosos.  
         - Toxicitat  cutània,  que  pot  provocar   alopècia,  canvis   en   la  pigmentació  de  la  pell,  
         exantema, hipersensibilitat o pruïja.  
         - Toxicitat cardíaca, que pot provocar insuficiència cardíaca.  
         - Toxicitat pulmonar,  que  pot provocar dispnea o tos seca.  
         - Toxicitat   del   sistema   reproductor,   que   pot   provocar   l’amenorrea   o   l’esterilitat.  
         Algunes  d’aquestes  toxicitats com la pruïja o l’estrenyiment es poden combatre amb altres  
         fàrmacs.  D’altres  però  s’ha  d’esperar  que  tornin  a  la  normalitat  per  si soles, com per   
         exemple les alteracions del fetge.  
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       13.2. RADIOTERÀPIA 
         13.2.1. Què és? 
         La radioteràpia  és  un  tractament  que  consisteix  en  utilitzar radiacions ionitzants per tal   
         d’evitar  que  els  blasts  es puguin dividir,  ja  que  actuarà  sobre el DNA d’aquests, ara bé,   
         també actuarà sobre la resta de les cèl·lules sanguínies.  
         En   el  cas   de  les  leucèmies   la   radioteràpia,   en general,  s’utilitza   juntament  amb  la  
         quimioteràpia  intensiva  per  dur a terme el règim de   
         condicionament.  Aquest  es  duu a terme després de l’obtenció  
         de   les   cèl·lules   mare  i   consisteix  en   intentar   eliminar  la   
         malaltia,  per tant els blasts.  Les cèl·lules mare  s’han  d’obtenir   
         degut a l’agressivitat d’aquest tractament.  
         Per dur a terme aquesta radioteràpia el malalt està estirat en una  
         llitera  de  radioteràpia  i  l’irradien des dels cabells fins als peus,  
         per tant a tot el cos,  perquè així tota la medul·la òssia que hi ha    
         en els diferents ossos dels cos s’elimini.  
         13.2.2. Efectes adversos de la radioteràpia 
         La  utilització  de  la  radioteràpia  pot  provocar  efectes  secundaris. Alguns d’aquests són: 
         - Lesions a la pell.  
         - Gran depressió medul·lar. 
 
 
     14. EL TRASPLANTAMENT DE CÈL·LULES MARE 
     Un  trasplantament  de  cèl·lules  mare és una tècnica que serveix per a tornar a poblar el moll    
     de l’os quan ha quedat amb molt poques cèl·lules d’aquest tipus.  
     El  trasplantament  de  cèl·lules mare és necessari fer-lo quan s’ha d’administrar una quantitat   
     molt   elevada   de   quimioteràpia   o   una   combinació  de  quimioteràpia  intensiva  a  amb   
     radioteràpia  per  tal  que  la  malaltia  es pugui curar quan es corre un alt risc de recaure, quan  
     no   es   respon  completament  al  tractament  o  bé  quan  es  recau  després  d’haver  fet  un  
     tractament anterior i haver-se curat.  Degut a les grans dosis de quimioteràpia o quimioteràpia  
     més  radioteràpia a més de destruir les cèl·lules mare també destrueix la resta de cèl·lules de la  
     sang  i  de  la  medul·la  òssia.   Aleshores  seria  necessària  una  producció  elevada  per  a  la  
     recuperació de les cèl·lules destruïdes,  però com que les cèl·lules mare queden reduïdes no és  
     suficient.  Per  aquest  motiu  si  no  es  fessin  els  trasplantaments  el  que passaria és que les  
     persones podrien morir degut a les hemorràgies o a les infeccions.  
     A  l’hora  de  fer  un  trasplantament  s’ha  de  tenir  en  compte l’edat del pacient, el seu estat  
     general  de  salut,  la  seva malaltia,  la probabilitat de que la malaltia respongui a altes dosis de      
     quimioteràpia  i  a  la  disponibilitat  d’un  donant  compatible  o  que  es  puguin  utilitzar  les  
     cèl·lules mare del pacient.  
     A  l’hora  de  fer un trasplantament cal saber quin tipus de teixit té el pacient. Per tal de saber-  
     ho  es  fa  una  anàlisi  de  sang  i s’analitzen els leucòcits per tal de saber quin tipus d’HLA es  
     tracta, és a dir,  quines proteïnes té a la superfície. L’HLA és molt important ja que si es tracta  
     d’HLA  no  compatibles  es  produeixen  les  reaccions immunitàries i per tant les cèl·lules del  
     pacient  destrueixen  les  cèl·lules del donant, per tant les rebutja, o bé les cèl·lules del donant  
     ataquen  a  les del pacient. La determinació de l’HLA es fa a partir de la serologia o la biologia  
     molecular  basada en la PCR (reacció en cadena de la polimerasa).  La serologia és una tècnica  
     a   partir   de  la  qual  s’obté  l’HLA  a  partir  de  les  reaccions  entre  antígens  i  anticossos.  
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       14.1. TIPUS DE TRASPLANTAMENTS 
         14.1.1. Autotrasplantament 
         Es  tracta  de  les  cèl·lules  mare  pròpies del pacient. Aquest tipus de trasplantament no és   
         viable  quan  hi  ha  malaltia,  quan  la mobilització de les cèl·lules no és possible o quan no  
         està indicat  fer-ho perquè hi ha un alt risc de recaiguda.  En aquest tipus de trasplantament  
         s’utilitza   més   freqüentment   la   quimioteràpia   sola   per   dur   a   terme   el   règim  de    
         condicionament.  La  idea  del  trasplantament  autòleg  és  posar  molta  quimioteràpia per  
         lluitar contra la malaltia.  Degut a això és necessari posar-li les seves cèl·lules perquè sinó el  
         pacient es podria morir d’una infecció.    
         14.1.2. Isotrasplantament  
         Es tracta de les cèl·lules mare de bessons univitel·lins. Amb aquest tipus de trasplantament  
         no  hi  ha  refús  per  part  del  receptor  ni  atac  per  part de les cèl·lules del donant ja que  
         l’estructura genètica i els teixits són iguals.   
         14.1.3. Al·lotrasplantament 
         Es  tracta  de  les  cèl·lules  mare  d’un  donant  de  la  mateixa espècie, tant poden ser d’un   
         familiar  com  no. En aquest cas cal que els teixits siguin altament compatibles. El donants  
         que  tenen  més  probabilitat  de  ser  altament  compatibles  són els germans ja que la seva  
         composició  genètica  ve  donada  pels mateixos pares. Tot i això no sempre és així. La idea  
         del  trasplantament  al·logènic consisteix en posar una nova medul·la que substitueixi la del  
         pacient  ja  que  aquesta  està malalta.  Per poder-ho dur a terme cal més quimioteràpia i en  
         alguns casos també radioteràpia i quan ja s’ha eliminat tota la medul·la es canvia per la d’un  
         donant.  
         14.1.4. Minitrasplantament o trasplantament d’intensitat reduïda  
         Es  tracta  d’un  al·lotrasplantament,  però  en aquest cas el règim de condicionament no és   
         tan dur.  Aquest tipus de trasplantament s’utilitza en persones que no poden rebre les dosis   
         de  quimioteràpia  tant  elevades  que  s’utilitzen  per  a un trasplantament normal ja que es  
         moririen.  Així  un  minitrasplantament  és  útil  per a persones més grans de 55 anys, de tal   
         manera  que  se’n  poden fer fins a 70 anys aproximadament, per a persones més joves que   
         tenen  problemes  de  salut  i  que  per  tant  no  suportarien  un trasplantament d’intensitat  
         normal  i  per  a  persones que han recaigut després de sotmetre’s a un autotrasplantament.   
 
       14.2. LLOCS D’OBTENCIÓ DE LES CÈL·LULES MARE 
         14.2.1. Medul·la òssia 
         L’extracció  de  cèl·lules  mare  de  la medul·la òssia és una tècnica que actualment s’utilitza   
         molt i molt poc, en menys d’un 1% dels trasplantaments. Les ocasions en què s’ha de dur a  
         terme  és,  per exemple, en alguns casos en els quals degut a la malaltia és millor trasplantar  
         medul·la  que  sang perifèrica, o bé, en els casos en què en el donant per més que el punxis   
         amb  G- CSF  les  defenses  no li pugin i s’hagi de treure la medul·la. Tot i això s’utilitza de  
         manera esporàdica a Amèrica, però a Europa se sol fer de sang perifèrica.  
         Per poder-la dur a terme primer es mirarà si és possible fer un autotrasplantament, si no ho  
         és  es  buscarà  un  donant. Per tant si es dóna el primer cas la medul·la òssia s’obtindrà del  
         propi  pacient i  si no és possible i es troba un donant s’obtindrà d’aquest. 
         Per  extreure  cèl·lules  mare  de  la  medul·la  òssia  cal  administrar  anestèsia  al pacient o  
         donant  i  s’utilitza l’agulla de l’aspirat de medul·la òssia. L’extracció es fa dels ossos ilis i es  
         fan  les  extraccions  necessàries  per  tal d’obtenir-ne la quantitat necessària, que depèn del  
         pes  del receptor.  Si es tracta d’un donant normalment s’ha d’estar ingressat uns dies abans  
         de  poder marxar.  Els  dies següents es pot sentir dolor a la zona on s’ha extret la medul·la  
         òssia.  
         La  medul·la  òssia obtinguda si es tracta d’un autotrasplantament es pot congelar i per fer- 
         ho   és   opcional   reduir  el   volum   traient   eritròcits   i/o  plaquetes.  Si  es  tracta  d’un  
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         trasplantament  al·logènic  un  cop  obtingudes  les cèl·lules mare de medul·la òssia es pot   
         dur  a  terme  el  mateix  procés  que  si  es  tractés  de  cèl·lules  mare  extretes  de la sang   
         perifèrica; fer-ho o no depèn del centre.   
         Pel  que  fa  a  nivell  de recuperació i supervivència tant és fer-ho com no, ara bé, sí que es   
         produeix més empelt contra hoste ja que hi ha més leucòcits.    
         14.2.2. Sang perifèrica 
          L’obtenció  de  cèl·lules  mare  de  la  sang perifèrica és la tècnica més utilitzada. Primer es  
         mirarà  si  és  possible  fer  un  autotrasplantament,  si  no  ho és es buscarà un donant.  En  
         aquest cas no cal que el donant estigui ingressat després de l’extracció.  
         Per  ser  donant  el  que  fas  és  anar  a  l’hospital  on  et  fan una revisió, després et fan un  
         analítica i més endavant et posen un catèter en el braç. 
         Per  a  poder obtenir les cèl·lules mare de la sang perifèrica cal que el donant es prengui un    
         medicament,  el  G-CSF   (factor  estimulant  de  les  colònies  granulocítiques)  perquè   es  
         traslladin  i  vagin  des  de  la  medul·la  òssia  fins  a  la  sang perifèrica. Al cap de cinc dies  
         d’haver-se  pres el G-CSF i set dies abans del trasplantament s’extreuen les cèl·lules mare a   
         partir d’afèresi.  L’afèresi  consisteix  en  “xuclar” la sang a través del catèter, centrifugar les  
         cèl·lules,  separar les cèl·lules mononuclears (limfòcits i cèl·lules mare) de la resta, guardar-   
         les  i  tornar  a  la sang les cèl·lules polinuclears. L’instrument que fa possible aquest procés  
         s’anomena màquina d’afèresi. 
         14.2.3. Cordó umbilical 
         La sang que hi ha en el cordó umbilical també té cèl·lules mare. Tot i això el seu nombre és  
         limitat  i  el  trasplantament  s’ha  de  fer  en  relació  al  pes  del receptor, per aquest motiu     
         existeix  un  mínim per sota del qual no es pot fer un trasplantament amb cèl·lules mare de   
         cordó umbilical. Degut a això aquest tipus d’obtenció s’ha desenvolupat en nens i en adults  
         de  poc  pes.  Tot  i  això  s’estan  estudiant  estratègies  per  solucionar  aquest   problema.  
         La  seva obtenció es fa després del part. Quan el bebè ja ha nascut es col·loca una pinça en   
         el  cordó  umbilical  i es porta en el laboratori juntament amb la placenta. Aleshores la seva  
         superfície  es  neteja,  s’agafa  la sang de la vena umbilical i de la placenta i per tant s’agafen   
         totes  les  cèl·lules;  ara  bé  a  l’hora  de  dur a terme el trasplantament només s’utilitzen les  
         mononucleades.  

 
       14.3. RÈGIM DE CONDICIONAMENT I DIA DEL TRASPLANTAMENT  
       Al  cap  d’un  o  varis  dies  després  de  l’obtenció  de  les  cèl·lules  mare  es  fa  el règim de    
       condicionament,  que pot consistir en quimioteràpia intensiva únicament o en quimioteràpia  
       intensiva i radioteràpia.  
       Si   es  tracta  de  quimioteràpia  intensiva   es   pot   administrar  entre  1 i 6  dies  abans  del  
       trasplantament.   Si   es   tracta   de   quimioteràpia  intensiva  i  de  radioteràpia,  la  primera      
       s’administra   2   dies   abans   i   la   segona  s’administra  3  dies  abans  del  trasplantament.  
       El  règim  de  condicionament  és  molt  dur  i per aquest motiu produeix efectes secundaris.    
       Aquests  efectes  poden  ser  nàusees,  vòmits,  pèrdua de la gana, llagues, reaccions a la pell,   
       alopècia, diarrea, alteració del fetge, infeccions, etc, en general els efectes de la quimioteràpia  
       però més agreujats.    
       A vegades cal alimentació per via intravenosa degut als vòmits i/o diarrees.   
       Un  cop  realitzat  el  règim  de condicionament s’esperen 24 hores abans del trasplantament    
       perquè  la  quimioteràpia s’elimini. Passades les 24 hores ja es poden trasplantar les cèl·lules  
       mare;  la  manera  de  trasplantar-les  és  com  si es tractés d’una infusió d’hematies, per tant     
       s’introdueixen al pacient a través del catèter.        
       El dia del trasplantament s’anomena dia 0.  
       Durant  tot  el  trasplantament  el  pacient és vigilat permanentment per metges i infermeres.    
       Durant la infusió pot produir-se febre, esgarrifances, urticària o baixada de pressió. Degut al      
       crioconservant es pot patir mal de cap, nàusees o dificultat per respirar.  
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       Un  cop  les  cèl·lules  mare  han entrat al torrent sanguini van cap a la medul·la òssia, i és al     
       cap  de  dues  setmanes quan aquesta comença a produir les diverses cèl·lules sanguínies, i al   
       cap  d’un   mes   aproximadament   quan   es  té  un  nivell  normal  de  cèl·lules  sanguínies.   
 
       14.4. REACCIONS QUE ES PODEN PRODUIR DESPRÉS DEL     
       TRASPLANTAMENT 
       En  el  cas  dels  trasplantaments  autòlegs  l’efecte  secundari  que  poden  produir  en  sí  és     
       excepcional.  El  que  podria  passar  seria  que  hi  hagués un error en l’empelt. Això pot ser     
       degut  a  que la quantitat de cèl·lules mare no són suficients o estan malament, o bé degut a   
       que l’estroma25 del moll està danyat.  
       En  el  cas  dels  trasplantaments  al·logènics  la  reacció  que  es pot produir és l’anomenada    
      “empelt  contra  leucèmia (GVT)”.  Aquesta  reacció  consisteix  en  què  els  limfòcits  T del    
       donant  reconeixen  els  blasts  del  pacient i els eliminen. Per mala sort també pot ser que es   
       produeixi  una altra reacció anomenada “empelt contra hoste (GVHD)”. Tot i que els teixits   
       del  donant  i  del  receptor  siguin  altament  compatibles  els  limfòcits  T del primer poden   
       reconèixer  com  a  estranyes les cèl·lules sanes del segon i atacar-les. Els símptomes que pot   
       produir són problemes a la  pell, com erupció o picor, sequedat a la part interior de la boca i  
       l’esòfag,   úlceres,  esgarrifances,  dolor  abdominal  degut  al  fetge  que  queda  alterat  i  els   
       pulmons també poden quedar afectats, entre d’altres. Aquesta reacció s’ha de combatre amb  
       medicaments.  
       L’empelt contra hoste succeeix en un 50% dels al·lotrasplantaments.  
       Per  evitar  el  GVHD  el  que  s’havia  fet  era  disminuir  el  nombre de limfòcits T quan es  
       tractava  d’un  al·lotrasplantament.  Però  s’ha  comprovat  que  no  hi  ha  pràcticament cap  
       benefici,  ja  que  l’empelt  contra  hoste, tot i disminuir el nombre de limfòcits, encara passa     
       amb  freqüència,  i  a més a més també es redueix l’empelt contra leucèmia i aquest fet no és  
       gens positiu. Per aquest motiu aquesta pràctica cada vegada es fa menys.  
       Ara bé,  en  el cas dels trasplantaments al·logènics si no hi ha empelt contra hoste sempre es  
       donen  immunosupressors  que  es  solen  prendre  entre  tres  i  sis  mesos. Al llarg d’aquest    
       temps  els  limfòcits T ja tenen temps d’acostumar-se a les cèl·lules de l’hoste, del receptor, i   
       per  tant  ja  no les veuen com a estranyes ni les ataquen. D’aquesta manera es pot evitar que  
       la reacció es pugui produir.  
 
     Després del trasplantament el pacient es manté en un entorn      
     Protegit en el qual els primers dies després del                    26 
     trasplantament  només   hi  pot   entrar  el  personal  sanitari   
     amb   les   mesures   corresponents,  ja  que  s’han  de  posar  
     mascareta, bata i guants.  
     Al cap d’uns dies,  que varien en funció de l’evolució i l’estat    
     del   pacient,   hi  pot  entrar  algun  familiar  també  amb  la  
     protecció  adequada, més endavant el pacient pot sortir al passadís amb mascareta i finalment  
     hi pot sortir sense.  
     Un  cop  fet  el trasplantament cal una atenció molt intensa i meticulosa per part dels metges i  
     infermeres.   
     Al  cap  d’un  mes  aproximadament el pacient pot ser donat d’alta. Perquè això sigui possible    
     cal  que  la  medul·la  òssia  del  pacient funcioni correctament i que no hi hagi complicacions   
     greus.  

                                                 
25 L’estroma és “el teixit conjuntiu que forma la substància fonamental d’un òrgan”.   
26 La imatge correspon a unes instruccions que es posen a la porta de l’habitació d’una persona a la qual se li ha fet 
un trasplantament per indicar les precaucions que s’han de prendre abans d’entrar. En aquest cas es mostra que 
abans d’entrar t’has de rentar les mans, posar una màscara quirúrgica i una bata, que la porta ha d’estar tancada i que 
les visites són molt restringides.  
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     Abans  de  marxar  els  metges  expliquen  al  pacient  i  als  seus familiars què han de tenir en  
     compte.   Per   exemple,   si  es   presenta   febre   s’ha   d’anar   a  l’hospital  obligatòriament.  
     A partir d’aquí es continua una quimioteràpia ambulatòria i es va seguint el tractament segons   
     com  vagi  responent  el  pacient.  A   més   a   més  el  pacient  s’haurà  de  tornar  a vacunar.  
 
 
     15. LA LEUCÈMIA, UNA MALALTIA HEREDITÀRIA? 
     La  leucèmia  no es tracta d’una malaltia hereditària, sinó que es tracta d’una malaltia genètica,      
     ja que es produeix degut a un o varis canvis en un gen. Ara bé, sí que hi ha unes mutacions en    
     els  gens  que provoquen una sèrie de malalties que són hereditàries i que les persones que les  
     pateixen tenen més predisposició de patir leucèmia. 
     Algunes  d’aquestes malalties són l’anèmia de Fanconi, el síndrome de Down i el síndrome de   
     Li-Fraumeni.  
     Per exemple,  si una persona pateix el síndrome de Li-Fraumeni i té alterat un dels al·lels d’un  
     gen supressor només li caldrà  una  altra alteració a l’altre al·lel perquè el gen muti.  
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INTERPRETACIÓ D’UNES ANÀLISIS 
 
En aquest apartat el que he fet ha estat interpretar unes anàlisis i ho he pogut realitzar 
gràcies a les explicacions que m’han donat els professionals per tal de saber-les analitzar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com es pot veure el resultat indica que hi ha alguna cosa que no és correcta. Principalment 
el que crida l’atenció són els eritròcits i les plaquetes perquè tenen uns nivells inferiors als 
establerts. A més a més l’hemoglobina i l’hematòcrit veiem que també tenen uns nivells 
baixos, en canvi l’ADE, que són les diferents formes que tenen els eritròcits veiem són més 
variades que el que tocaria. Però fonamentalment els eritròcits, que indiquen una anèmia i 
les plaquetes que tenen uns nivells baixos provoca que es revisi la sang al microscopi. 
Normalment aquest és el segon pas, quan es veuen uns valors alterats llavors la sang es 
mira al microscopi i en aquest cas es veu que en comptes de cèl·lules normals hi ha blasts, 
les cèl·lules malignes de la leucèmia i que el nombre de mielòcits també ha augmentat. 
A partir d’aquestes observacions es fan altres proves com la de l’aspirat del moll de l’os per 
saber amb seguretat si la persona a qui correspon la sang pateix una leucèmia i si és així el 
tipus.   
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Aquesta anàlisi va ser realitzada després de rebre tractament amb quimioteràpia d’inducció.  
Es pot observar que el nombre de leucòcits és baix degut a que la quimioteràpia comença a  
actuar. Els eritròcits, l’hemoglobina i l’hematòcrit es troben en la mateixa situació. Pel que  
fa als neutròfils i als limfòcits es veu que tampoc estan dins les proporcions que els  
corresponen.  
El que és interessant en aquesta anàlisi és la coagulació general, la qual ens indica com es 
coagula la sang, la qual a vegades pot ser alterada per la quimioteràpia i en aquest cas es va 
alterar quasi tot. Si es mira el fibrinogen es veu que hi posa error i això és degut a que els 
nivells són tant i tant baixos que ja ni es calculen. Per aquest motiu després s’ha de posar 
un medicament que es diu fibrinogen.  
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Aquesta anàlisi va ser realitzada després de rebre tractament amb quimioteràpia de  
consolidació. Es pot observar fàcilment que la quimioteràpia ja està fent efecte simplement  
mirant el nombre de leucòcits ja que el seu nivell és molt baix. A més a més es pot observar 
com els eritròcits, l’hemoglobina, l’hematòcrit i les plaquetes també tenen uns nivells  
inferiors als corresponents. Respecte als neutròfils, els limfòcits i els eosinòfils s’observa  
com les seves proporcions també han estat alterades.  
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Aquesta anàlisi va ser realitzada després de rebre tractament amb quimioteràpia de 
consolidació. Es pot apreciar que els eritròcits, l’hemoglobina i l’hematòcrit tenen uns 
nivells inferiors als establerts. Ara bé, es pot observar que el nombre de leucòcits està dins 
dels nivells acordats. Això és degut a que dies abans de la quimioteràpia a la persona a qui 
correspon aquesta anàlisi li van administrar injeccions estimuladores de colònies de 
leucòcits degut a que el seu nombre de glòbuls blancs era massa baix per poder dur a terme 
una quimioteràpia al cap d’uns dies. Per aquest motiu les injeccions van estimular el 
desenvolupament dels leucòcits i el seu nivell va augmentar considerablement; així quan li 
van administrar el tractament sí que en va baixar el seu nivell, però com que era força elevat 
degut a les injeccions doncs no van baixar per sota dels nivells entesos com a correctes.  
Novament en aquesta anàlisi es pot observar com alguns dels factors de la coagulació 
general han estat alterats per la quimioteràpia, tot i que més lleugerament.  
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Aquesta anàlisi va ser realitzada aproximadament dos mesos després de rebre tractament 
amb quimioteràpia de consolidació i de rebre’n diàriament de manteniment. Es pot 
observar que el nivell de tots els components de la sang és correcte.  
Aquesta anàlisi va ser realitzada després de saber, a partir de la prova de l’aspirat del moll 
de l’os, que la persona ja no tenia malaltia mínima residual. Per tant es pot observar que 
amb una simple anàlisi això no és possible saber-ho. 
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UNA EXPERIÈNCIA AL LABORATORI 
 

Per dur a terme aquest apartat vaig anar al laboratori de l’Hospital Josep Trueta de Girona 
on vaig poder seguir el procés que realitza una mostra de sang quan arriba al laboratori. 
Allà vaig poder realitzar les fotografies que hi ha a continuació (excepte les últimes) i vaig 
aprendre quina és la funció que realitza cada màquina i quines són les tècniques que duen a 
terme els hematòlegs per poder arribar a determinar que una mostra de sang té leucèmia.  
 
 
AGITADOR ROTATIU I BASCULANT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un cop s’ha obtingut la sang d’una persona a partir d’una analítica es posa en un tub 
anomenat EDTA, que correspon a un tub amb el tap lila i conté un anticoagulant, d’aquí en 
el ve el nom del tub. Aleshores aquest és enviat cap al laboratori. Un cop allà el primer que 
es fa és posar la mostra en un agitador perquè les plaquetes no coagulin i les cèl·lules es 
separin correctament tal i com es pot observar a la imatge superior.  
Ara bé, en aquesta fotografia no es tracta de tubs EDTA, sinó que són netejadors de 
Coulter. Es tracta de mostres netes de cèl·lules que cal passar als aparells després de fer-los 
servir.  
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COULTER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Després d’estar una estona a l’agitador rotatiu i basculant la mostra es col·loca en el 
compartiment corresponent del Coulter, el qual és l’encarregat de dur a terme 
l’hemograma, és a dir, fa el recompte dels eritròcits, l’hemoglobina, l’hematòcrit, el volum 
corpuscular mitjà, l’hemoglobina corpuscular mitja, el C.H.C.M., l’A.D.E, les plaquetes, el 
volum plaquetari mig i els leucòcits.  
En el cas del Coulter de la fotografia hi ha dues fileres en les quals es poden posar, de les 
quals la que està situada a l’esquerre està indicada amb un requadre taronja i a on a més a 
més es pot veure un tub d’EDTA. El lloc on hauria d’estar la filera dreta està indicat amb 
un requadre verd, ara bé, aquesta no es veu degut a que aquesta màquina en concret per 
poder dur a terme la seva funció baixa aquesta fila i aleshores la comença.  
Un cop s’han obtingut els resultats de l’hemograma els tècnics de laboratori comproven 
que tots els valors siguin correctes. Si és així ja es pot veure l’analítica i no es fa res més 
amb el tub.  
 
En canvi, si veuen que hi ha alguna alteració fan una 
extensió de la sang i la miren en el microscopi òptic. 
Si a més a més hi ha una alteració molt severa o tenen 
dubtes a l’hora de reconèixer les cèl·lules llavors la 
mira un hematòleg. Però si els resultats de 
l’hemograma estan molt alterats, això significa que si 
per exemple hi ha molts leucòcits d’un tipus o es 
sospita que pot ser una leucèmia el tub d’EDTA es 
passa pel citòmetre de flux, el qual dóna més 
informació sobre les cèl·lules.  
 
 
 
 



 32 

 
 
CITÒMETRE DE FLUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dur a terme un estudi de citometria significa passar les cèl·lules sanguínies pel citòmetre de 
flux, el qual correspon a la imatge superior. Per fer aquest procediment s’agafa la mostra de 
sang perifèrica o de medul·la òssia en la qual es col·loquen uns anticossos que tenen 
enganxats una boleta que fa fluorescència a diferents longituds d’ona. El citòmetre de flux 
crea un flux hidrodinàmic en el qual hi van circulant les cèl·lules una a una. A més a més el 
citòmetre dispara un raig de llum i quan la cèl·lula hi passa fa que el fluorocrom, és a dir, la 
substància fluorescent, vagi cap a un costat o cap a un altre tot depenent de la longitud 
d’ona i del pes molecular de la cèl·lula. Aquest fluorocrom és recollit per diversos detectors 
de llum cadascun dels quals està situat en diversos punts i distribueix les cèl·lules en un eix 
de coordenades segons el seu volum, que el determina l’FSC (forward scatter), i segons les 
característiques internes de les cèl·lules, que les determina l’SSC (side scatter) tal i com es 
veu més clarament a la imatge superior més petita. Segons la col·locació de les cèl·lules en 
l’eix de coordenades es pot saber si es tracta de cèl·lules normals o de cèl·lules 
patològiques.  
 
Quan en comptes d’arribar una mostra de sang perifèrica al laboratori hi arriba una mostra 
de medul·la òssia el procés que es duu a terme és diferent. La medul·la arriba al laboratori 
de dues maneres diferents: 

a) Una part de la medul·la arriba en un tub d’EDTA el qual s’haurà de passar pel 
citòmetre de flux per veure si conté cèl·lules patològiques. Però per a poder 
realitzar-ho és necessari que primer hagi passat pel Coulter per saber la quantitat de 
cèl·lules que cal agafar.  

b) Una altra part arriba amb extensions en portaobjectes les quals són les que es 
tenyeixen i es miren en el microscopi òptic. Aquesta part és molt important ja que 
s’observa com són les cèl·lules i per tant ajuda a diagnosticar la malaltia.   
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Una vegada s’ha diagnosticat una leucèmia, tant si s’ha mirat la sang perifèrica com la 
medul·la òssia, la majoria de les vegades s’arriba a saber si és limfoblàstica o mieloblàstica. 
Però aleshores es necessiten marcadors genètics per saber si és una leucèmia poc agressiva 
o molt, ja que això moltes vegades canvia el tractament del malalt. Per poder tenir-ne 
coneixement es realitzen dues proves, la citogenètica i la biologia molecular.  
 
CITOGENÈTICA 
La citogenètica el que fa és estudiar en les cèl·lules sanguínies la quantitat de parells de 
cromosomes i la seva morfologia, així ajuda a identificar les seves alteracions quantitatives, 
és a dir, si hi ha més o menys cromosomes, o estructurals, que significa per exemple que hi 
falta algun segment.  
Normalment els cromosomes no es poden observar amb un microscopi òptic; ara bé, 
durant la divisió cel·lular es condensen de tal manera que es poden veure aproximadament 
a 1000 augments. Per aquest motiu en la majoria de casos és necessari tenir les cèl·lules en 
aquest estat. Per dur a terme la prova de citogenètica hi ha diverses tècniques: 

 
a) Citogenètica convencional estudi de cariotip 
Per poder-lo dur a terme primer s’obté la mostra de 
sang perifèrica o medul·la òssia i després es pot posar 
en un cultiu per tal d’augmentar el nombre de 
cèl·lules.  
Després s’afegeix un inhibidor de la mitosi per aturar 
la divisió cel·lular.  
Més endavant s’afegeix una dissolució hipotònica la 
qual provoca que les cèl·lules es dilatin i per tant que 
els cromosomes s’expandeixen i es puguin analitzar 
individualment.  
Finalment s’afegeix un fixador per evitar la degradació dels cromosomes.  
Posteriorment es tenyeixen per poder-los observar al microscopi òptic. S’analitzen un 
total de 20 metafases, és a dir, unes vint cèl·lules a partir de l’observació de les bandes 
que es creen amb la tinció i la unió de cada cromosoma amb el seu homòleg. 
 
b) FISH (fluorescent in situ hybridation) 

      A  vegades  quan  no  hi ha creixement de les cèl·lules, és a dir, quan no hi ha suficients     
      metafases  per  a  l’estudi  citogenètic  convencional  o  quan es vol buscar una alteració  
      cromosòmica  concreta  es  pot  realitzar la tècnica FISH. Aquesta tècnica consisteix en  
      utilitzar sondes de DNA marcades amb una substància fluorescent per tal de trobar uns  
      canvis en els cromosomes. Per dur-la a terme primer de tot cal fer una desnaturalització  
      dels  cromosomes;  això significa  que  les dues cadenes que  formen  la  doble hèlix del  
      DNA  se  separen.  Aleshores  s’afegeix  la  sonda, amb l’alteració cromosòmica que cal   
      buscar,  la qual conté una substància fluorescent.  Aleshores aquesta s’ajuntarà amb una  
      de  les  cadenes  i tornarà a  formar  una doble  hèlix, procés que  s’anomena hibridació.  
      Finalment  la  mostra  s’observa amb  un microscopi de fluorescència, on s’observa una  
      senyal  fluorescent  només  si  hi ha l’alteració cromosòmica que es buscava, i si no és el  
      cas, per tant si el cromosoma és normal doncs no s’observa.  
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BIOLOGIA MOLECULAR 
Quan s’observa una alteració amb la el cariotip o amb la tècnica FISH significa que hi ha 
una alteració cromosòmica que fa que aquell gen sintetitzi una proteïna defectuosa i 
patològica. La biologia molecular s’encarrega de trobar aquestes proteïnes i de dur-ne a 
terme la seva quantificació.  
Les tècniques de biologia molecular són molt variades i moltes vegades depenent del 
laboratori que les dugui a terme n’utilitzarà unes o unes altres. Ara bé, bàsicament són 
tècniques de PCR, les quals consisteixen en amplificar milions de vegades l’alteració 
cromosòmica perquè reprodueixi milions de proteïnes que posteriorment es quantificaran.  
Per a la seva amplificació es duu a terme una desnaturalització de la cadena de DNA a 
partir d’augmentar la temperatura a uns 90º aproximadament. Aleshores cal que el 
“primer”28 específic s’uneixi a la seqüència complementària de DNA per tal que la 
polimerasa pugui sintetitzar ADN. Però perquè la hibridació es produeixi cal que la 
temperatura disminueixi a uns 60º. Aleshores la temperatura s’augmenta a 72º per tal que la 
polimerasa pugui sintetitzar el DNA. Aquest procés es va repetint fins que s’han obtingut 
les còpies suficients, per a poder obtenir les proteïnes i dur-ne a terme la quantificació.    
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Totes tres fotografies corresponen a les imatges que s’obtenen quan es realitza la tècnica FISH i s’observa 
que hi ha una alteració cromosòmica.  
28 Un “primer” vindria a ser un encebador. Un encebador és un segment de DNA o de RNA el qual s’ajunta 
amb un altre segment o cadena de DNA, el qual és el motlle, gràcies a que té les bases complementàries a 
aquest.   
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LES MOSTRES DE SANG VISTES EN EL MICROSCOPI 
 
 
Les imatges que hi ha a continuació corresponen a fotografies de sang perifèrica i medul·la 
òssia vistes amb un microscopi òptic a 1000 augments. 
Per a realitzar aquesta part vaig anar al laboratori de l’Hospital Josep Trueta de Girona on 
vaig poder observar diverses mostres de sang perifèrica i de medul·la òssia, unes amb 
leucèmia limfoblàstica aguda i les altres sense malaltia. Allà em van ensenyar quines formes 
i aspectes tenen les cèl·lules normals i quines formes i aspectes tenen les cèl·lules 
patològiques. Així vaig aprendre a diferenciar unes cèl·lules de les altres i per tant quines 
mostres poden presentar leucèmia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imatge superior correspon a una mostra de sang perifèrica la qual va ser extreta a una 
persona que presentava principalment un quadre de dolor molt intens.  
Tal i com està indicat en aquesta fotografia s’hi veu un neutròfil normal i una sèrie de 
glòbuls vermells també normals. Però hi ha una senyal d’alarma, no hi ha cap plaqueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUTRÒFIL 
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La imatge superior correspon a una mostra de sang perifèrica amb leucèmia limfoblàstica 
aguda. Es pot observar que hi ha una sèrie de cèl·lules que ho hi haurien de ser. 
Primerament es pot veure un blast; en segon lloc hi ha un progenitor dels glòbuls vermells 
al qual no li tocaria ser a la sang perifèrica; i en tercer lloc hi ha uns glòbuls vermells que 
són anormals: un d’ells el que està encerclat amb color taronja ho és degut a que hauria de 
ser rodó i no hauria de tenir aquesta mena de cap que li surt. El segons d’aquests si ens hi 
fixem es veu que té com una granulació, com uns puntets negres, els quals no hi haurien de 
ser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta imatge correspon a una fotografia de medul·la òssia amb leucèmia limfoblàstica 
aguda on es veu molt clarament un blast i un limfòcit. El blast es pot identificar gràcies a 
que es tracta d’una cèl·lula més gran, a que té un nucli molt gran i amb poc citoplasma. 
Això és degut a que el seu material genètic està més repartit degut a la seva constant divisió. 

BLAST 

GLÒBULS VERMELLS ANORMALS 

PROGENITOR DELS GLÒBULS VERMELLS 

BLAST 

LIMFÒCIT 
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La imatge superior correspon a una fotografia de medul·la òssia on s’hi pot observar la 
presència de dos blasts.  
 
 
    1. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
  
 

 
La imatge número 1 correspon a una mostra de medul·la òssia amb leucèmia limfoblàstica 
aguda vista amb el microscopi òptic a 400 augments. La fotografia número 2 es pot 
observar que és una ampliació a 1000 augments de la fotografia número 1. Ara bé, aquesta 

BLASTS 

TINCIÓ AMB PEROXIDASA 

BLAST 

TINCIÓ MAY_GRUNWALD GIEMSA 
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medul·la és diferent a la que hi ha a les pàgines anteriors, ja que en aquesta s’hi poden 
observar més cèl·lules. Això és degut a que es tracta de dos medul·les diferents. La primera 
correspon a una medul·la la qual és més compacta i per tant quan s’extreu surt més 
“empaquetada” i per tant surten menys quantitat de cèl·lules. En canvi en aquesta la 
medul·la és més líquida i per tant quan es du a terme l’aspirat de medul·la òssia poden 
sortir més cèl·lules, és a dir, és més fàcil xuclar-les.  
La imatge número 3 correspon a una tinció amb peroxidasa. La cèl·lula que està encerclada 
és un blast limfoide perquè no té punts negres, és a dir, és peroxidasa negatiu. 
A les imatges número 1 i 2 es veu clarament com la mostra està tenyida amb la tinció 
anomenada May_Grunwald Giemsa, la qual s’utilitza per mirar les cèl·lules sanguínies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imatge superior correspon a una fotografia de medul·la òssia la qual no té malaltia, per 
tant està sana, després d’haver rebut tractament amb quimioteràpia. Una manera d’apreciar 
aquest fet és que no hi ha blasts. La cèl·lula que es veu al centre es tracta d’un megacariòcit, 
el qual està al lloc que li correspon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGACARIÒCIT 
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La imatge superior correspon a una fotografia de medul·la òssia sana. Es poden observar 
progenitors eritroides: l’eritroblast policromatòfil i l’eritroblast ortocromàtic; i també es 
poden veure progenitors mieloides: un granulòcit neutròfil, un mielòcit i una banda. Així 
no hi ha ni rastre de blasts i la medul·la ja produeix les cèl·lules necessàries.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGENITORS  
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ERITROBLAST 
POLICROMATÒFIL 

ERITOBLAST ORTOCROMÀTIC 

GRANULÒCIT NEUTRÒFIL 

MIELÒCIT 
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PROGENITORS  
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ENTREVISTA AL DR. GALLARDO, CAP D’HEMATOLOGIA DE 
L’HOSPITAL JOSEP TRUETA DE GIRONA 
 
- Què et va fer decidir estudiar medicina?  
Suposo que en aquella època, quan estàs a l’institut, vas veient què és el que t’agrada més 
d’entre les assignatures que vas estudiant. Jo veia que el tema de les lletres no el tenia massa 
clar i que m’agradaven més les ciències. Dins l’àmbit de les ciències suposo que vaig valorar 
les coses que em podien agradar i dins d’aquestes quines em podien servir per treballar el 
dia de demà. A mi la biologia ja m’agradava però vaig pensar que si triava aquesta opció 
després què faria i vaig pensar que fer medicina seria una bona opció. Malgrat que no hi 
havia cap metge a la família vaig pensar que sí, que tenia ànims  i ganes de fer medicina.  
I especialitzar-te en hematologia?  
No et sabria dir quan exactament em vaig decidir especialitzar-me en hematologia. Sí que sé 
que ja m’havia cridat l’atenció concretament la leucèmia. L’hematologia és una especialitat 
molt diversa, que va des de gent que es dedica a portar malalts que tenen malalties de la 
sang fins a persones que es dediquen exclusivament al món de la coagulació, persones que 
es dediquen al laboratori a veure citologia o que miren tècniques de malalties mínimes 
residuals, que es dediquen al banc de sang, etc. Quan estàs a la carrera no ets conscient de 
fins a quin punt és diversa l’especialitat.  
També és veritat que a mi em va coincidir que em van trobar una anomalia que inicialment 
es van pensar que podia ser una leucèmia, que finalment no ho va ser, i no sé fins a quin 
punt això em va ajudar a prendre la decisió.     
A partir de tercer i quart de medicina va ser quan vaig veure clar que volia ser hematòleg i 
que volia dedicar-me a la leucèmia.  
 
- Quants anys vas estudiar per a poder ser hematòleg? 
Vaig estudiar sis anys de carrera de medicina i quatre anys de residència.  
 
- Quants anys fa que exerceixes d’hematòleg? 
Fa vint anys.   
 
- Et suposa alguna diferència ser cap d’hematologia? 
Sí, em suposa una diferència en el sentit que quan ets part d’un equip tu tens una labor 
assignada amb la qual et pots dedicar molt a fons, però quan ets cap d’hematologia et resta 
molt temps de poder-ho fer. Ser cap d’hematologia té una cosa bona i és que et permet 
organitzar les coses com tu creus que ho han d’estar, però alhora t’has de preocupar de que 
el servei funcioni i t’implica moltes hores de dedicació a la coordinació. Per exemple si algú 
està de vacances has de buscar qui farà la seva feina, etc, etc. Al marge de poder muntar 
coses, com estar en el programa de trasplantament, que també et resten energies. Jo he 
intentat compensar tot això amb mantenir una certa activitat, amb l’activitat que a mi 
m’agrada, que és la de portar pacients, ambulatòriament i a la planta. Ara bé, lògicament 
sabent que tinc menys temps doncs m’he dedicat a pacients amb leucèmia i a pacients que 
es trasplanten.    
 
- El tema d’hematologia, com la majoria dels temes relacionats amb la medicina, 
sempre presenta incògnites per descobrir i continuar estudiant. Això, al cap dels 
anys cansa o al contrari, et motiva més? 
Et motiva. També és veritat que es pot ser metge de diverses maneres; hi ha metges de 
vàries maneres com hi ha persones de totes les professions de totes les maneres. Tu pots 
ser metge dedicant-te a veure pacients un darrere l’altre fins que s’acaba la jornada laboral, 
fins que te’n vas a casa teva i ja està. Però també pots ser que et facis preguntes, i si tu estàs 
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tractant un tema sobretot com és l’hematologia en el qual desgraciadament la taxa d’èxits 
no és tant bona com nosaltres voldríem doncs et pots preguntar per què i, per exemple, 
pots intentar posar el teu granet de sorra en les línies de recerca.  
 
- Creus que hi ha alguna diferència entre els pacients d’hematologia i els altres?  
Partint de la base que les persones són persones et diria que no es tracta tant de pacients 
sinó que es tracta de persones, de com una persona viu la malaltia. Aleshores de malalties 
hematològiques n’hi  ha que són relativament lleus i que es comporten com qualsevol tipus 
de malalties i d’altres que exigeixen molt més temps. Per exemple en teu cas al principi et 
vam dir que havies de dedicar un temps de la teva vida a curar-te de la malaltia. Això 
lògicament et fa pensar en la malaltia, et fa replantejar les coses i aprendre’n d’altres.  
Els pacients d’hematologia són com totes les persones en el sentit que n’hi ha de diferents 
tipus; hi ha unes persones que els hi canvia una mica la vida i d’altres que potser per la seva 
manera de ser doncs no tant. Però sí que normalment de cara a nosaltres un pacient que té 
una leucèmia aguda és un tipus de pacient amb el qual tenim molt tracte, tenim molts 
mesos de veure’ns, seguir-nos, etc. Per aquest motiu no és el mateix un pacient que per 
exemple té hipertensió arterial i va al seu metge de capçalera i el veu un cop l’any que un 
pacient que l’estàs veient durant successius ingressos, a la consulta regularment, etc, és a 
dir, que sí, són pacients diferents.   
 
- Com descriuries o per a tu què representa el moment en què li dius a un pacient o 
a la seva família que pateix una malaltia hematològica? 
És una de les parts dolentes de l’especialitat perquè portes males notícies. Per aquest motiu 
el primer que has de fer, tot i que tu acabes de conèixer a aquella o aquelles persones, és 
una valoració, més o menys, per sobre, perquè no pot ser d’una altra manera, de com creus 
tu que estan de capacitats per afrontar el diagnòstic i segons com ho vegis has de dir-ho 
més o menys suaument, però s’ha de dir, perquè tot i ser una informació dolenta és una 
informació bàsica, perquè la persona sap que està malalta i moltes vegades ja veu que 
alguna cosa dolenta està passant i a més a més després li oferirem un tractament, amb la 
qual cosa una persona que ha de rebre un tractament tant fort com és una quimioteràpia de 
leucèmia aguda ha de saber què li passa, no pot estar enganyat o sense saber què és el que li 
està passant perquè sinó no entendria res del que s’està fent. Per aquests motius una 
persona ha de rebre aquesta mala notícia i després el que has d’intentar és oferir, sempre 
sense enganyar, alguna cosa més. És a dir, tu dónes una mala notícia i per a molta gent 
quan sent la paraula leucèmia se li enfonsa el món. A continuació qualsevol persona que 
rebi aquesta informació ha de rebre a continuació una esperança. Ara bé, si per exemple a 
una persona que té vuitanta anys i que se li diagnostica una leucèmia aguda i que tu no 
penses fer un tractament amb quimioteràpia perquè saps que l’única cosa que aconseguiràs 
serà matar-la perquè no l’aguantarà tot és més relatiu, aquí sí que pots trampejar una mica la 
situació i explicar-li que la sang no està bé, que s’hauran de fer controls, que probablement 
necessitarà transfusions, etc. Però al llarg de la malaltia tens temps per veure la gent què vol 
saber; hi hauran persones que et respondran i altres que no. Això és molt senzill, les 
persones són adultes i si una persona vol saber pregunta, i et pots trobar de tot, és a dir, per 
exemple la família que potser s’ha assabentat abans del diagnòstic i que et diuen no li diguis. 
Però si el pacient pregunta jo li contestaré i m’és igual el que digui la família, si ha de rebre 
un tractament ho ha de saber. Donar la informació és una cosa dolenta però tu has de 
deixar ben clar en aquella persona que avui és un dia dolent perquè et dono una mala 
notícia, a continuació t’estic dient que no et deixarem tirat, que hi ha un tractament i que la 
intenció del tractament és curativa. Si no hi ha tractament ja no cal fer tot aquest 
procediment, sinó que després ja en parlarem, depèn del tipus de persona. Però la majoria 
de vegades sí que tenim un tractament per oferir amb la qual cosa el pacient ha de ser 
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conscient de que té una malaltia, una malaltia greu, que si no fa res es morirà, però que té 
un tractament. Per tant s’han de posar ganes, perquè jo puc posar quimioteràpia, 
antibiòtics, sèrum, però no puc posar ganes de curar-se, això ho ha de posar cadascú.        
 
- Se’t fa més difícil dir-ho al pacient que a la família, viceversa, igual o simplement 
és diferent? 
Igual, pot haver-hi casos concrets en què hi hagi més dificultat per dir-li al pacient, però no, 
jo crec que igual, també és una de les coses que amb els anys la vas aprenent.  
 
- Hi ha hagut alguna reacció o resposta d’algun pacient que t’hagi sorprès 
especialment després d’haver-li comunicat la seva malaltia? 
En general no, la gran majoria de gent reacciona de la mateixa manera. A més a més això 
està molt descrit, el període d’adaptació a una situació nova i dolenta. Normalment primer 
la gent sempre reacciona en el sentit de dir “ostres, quina m’ha caigut” i això es pot portar 
amb més o menys enteresa. Hi ha persones que li estàs explicant que té una leucèmia i veus 
que t’estan contestant com si li estiguessis explicant qualsevol altra cosa i penses que ho 
està acceptant, entenent i relativitzant tot en el sentit de “és el que hi ha”. En canvi n’hi ha 
d’altres que és més dramàtic tot plegat. Però normalment la reacció sol ser la mateixa, és a 
dir, tinc això, tinc un tractament, posi-me’l i endavant, amb la qual cosa no hi sol haver 
gaire diferències d’una a altres.  
 
-  Hi ha alguna situació o cas que t’hagi provocat una satisfacció especial?  
Tots els casos que hem tirat endavant.  
 
- Intentes separar les emocions i sentiments de la feina dels personals?  
Sí i no, és a dir, no podem deixar que la feina ens interfereixi amb el que és la vida personal 
per tant sí que has de saber diferenciar molt bé quan portes la bata i quan te la treus; coses 
que et passen a la feina pot ser que t’afectin però a casa no han d’afectar. Durant l’etapa en 
què estàs a la feina evidentment que hi ha coses que t’afecten. Normalment jo crec que la 
majoria d’hematòlegs, precisament pel que he comentat abans, que són molts dies que veus 
al pacient fas una sèrie de confiança i transferència amb ell. Per tant si les coses van 
malament et sap greu i ho vius malament; però sempre des del punt de vista que ets tu el 
que ha de prendre les decisions, amb la qual cosa no pots passar a ser un familiar o un amic 
perquè no és el cas, el metge és el responsable, per tant has de tenir el cap el més fred 
possible, però evidentment és inevitable que hi hagi una transferència amb els pacients.  
Se’t fa difícil? 
A vegades.  
Et va costar aprendre-ho a fer? 
Això suposo que va amb el caràcter perquè hi ha persones que no ho aconsegueixen i 
aquest és un motiu pels quals no es volen dedicar a la clínica, perquè no volen anar vivint 
episodis que poden arribar a ser dramàtics. Tot i això jo sempre dic que sí, que és veritat 
que hi ha casos que no van bé, però per un que vagi bé doncs val la pena. 
   
- Durant aquests anys t’has trobat amb una malaltia que sigui més freqüent?  
Jo t’hauria de contestar que es tracta de la leucèmia aguda, però simplement per dedicació 
personal. Jo fa tres anys que estic aquí i abans treballava a l’Hospital Duran i Reynals on jo 
formava part de l’equip de leucèmies i trasplantaments amb la qual cosa el que més he vist 
han estat leucèmies agudes. Això no significa que no veus més coses, ja que quan vas a la 
consulta veus de tot, perquè evidentment hi ha patologies que són molt més freqüents que 
la leucèmia, com per exemple alguns tipus d’anèmia, però com que sempre el que m’ha 
motivat més ha estat la leucèmia aguda doncs és el que he vist més.     
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- Com a hematòleg exerceixes com a tal i estudies el que es va descobrint o també 
fas o has fet investigació?  
També n’he fet.  
Al acabar la residència, en els primers anys d’hematòleg vaig intentar apropar-me una mica 
en el món de la recerca i per aquest motiu també vaig estar a l’estranger. Quan vaig tornar, 
en el Duran i Reynals vam posar en marxa un laboratori específicament per fer recerca en 
el camp que jo més m’havia dedicat, el camp dels trasplantaments de medul·la. Jo 
concretament m’he dedicat més en el tema del rebuig del trasplantament quan el fas a partir 
d’un donant. A mi sempre m’havia preocupat especialment el cas d’una persona que té una 
leucèmia, que l’has posat en resposta d’aquesta, que va a un trasplantament al·logènic i que 
per culpa del rebuig aquesta persona pugui morir-se estan neta de leucèmia. Això és una 
cosa que et dol especialment perquè és una leucèmia que l’estàvem tirant endavant i que la 
persona s’ha mort no per la leucèmia, sinó pel rebuig immunitari al trasplantament. Però tu 
saps que el trasplantament és bo i que per segons quins tipus de leucèmia és la opció, 
l’única opció, però és clar, si això implica aquest tipus de complicacions doncs és un 
problema. Llavors jo sempre m’he dedicat a aquest camp, d’alguna manera a intentar veure 
quins són els factors que predisposen a que es desenvolupi la malaltia de l’empelt contra 
l’hoste.  
Així aquesta investigació encara continua? 
Aquesta investigació encara segueix, quan jo vaig venir d’alguna manera la vaig traslladar 
cap aquí a Girona i ara estic coordinant el grup nacional, espanyol, de la malaltia empelt 
contra hoste i perquè això sigui possible ens estan enviant mostres de tot Espanya, de 
donant i receptor, perquè nosaltres identifiquem quines són les diferències que poden ser 
importants. Perquè parlem de germans compatibles, però compatibles fins a on sabem, 
dues persones no són iguals, amb la qual cosa sabem que hi ha d’haver alguna diferència 
que fa que es desenvolupi aquest rebuig. Nosaltres el que estem fent aquí és anar estudiant 
diferents gens que poden estar implicats amb aquest tipus de rebuig i això també ho estem 
“vehiculitzant”, sortint del món del trasplantament, cap a altres malalties, és a dir, si aquests 
gens poden tenir influència o no en la resposta o en el manteniment de la resposta en 
segons quins tipus de leucèmia. 
De moment se n’ha extret alguna conclusió? 
El problema d’això és que quan un s’hi posa a vegades sembla molt i traiem conclusions i 
aquestes es publiquen en revistes internacionals i d’alguna manera són reconegudes, però 
quan un mateix es fa auto examen diu “sí però l’aplicació real encara no la té” i llavors 
l’única cosa que pots fer és continuar. Nosaltres per exemple hem treballat molt en aquest 
tema de la malaltia de l’empelt contra l’hoste i de segons quins gens hi ha publicacions que 
ja les tenim fetes i hem dit aquest gen és important perquè dóna lloc a aquest tipus de 
rebuig. Però això no significa que els agents estiguem contents amb això, perquè sí que és 
important, però ara mateix si es fa un trasplantament a Milà això no es mira i si nosaltres 
fem un trasplantament tampoc ho mirem. Això és degut a que ho ha de validar més gent, 
no pot ser que jo digui això és important i ja està, ja ho és, no, ho han de validar altres 
grups o almenys nosaltres mateixos; amb la qual cosa tornem al que he dit anteriorment 
sobre que ens van enviant mostres, perquè així si nosaltres hem fet un estudi en què hem 
descobert que un gen és important per a una determinada acció i ho hem fet amb dos-cents 
i escaig trasplantaments doncs si ara ho podem fer amb cinc-cents i escaig val la pena, 
perquè podrem confirmar si allò que vam dir realment era cert o va ser casualitat, i hem de 
decidir si això s’ha d’aplicar o no a la pràctica, ja que és el que al final interessarà, és a dir, 
tot és molt lent. Si tu em dius i tot això al final què, doncs la recerca és molt lenta, te l’has 
de prendre sabent on vas. D’un dia per l’altre no trobes la curació de la malaltia, sinó que 
trobes petites coses que poden ajudar.  
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- La primera vegada que vas fer una punció medul·lar estaves gaire nerviós? 
Ja ni me’n recordo, farà vint anys. Però suposo que sí perquè no en saps i t’expliquen com 
ho has de fer, encara que abans ja has vist com ho fa algú que sí que en sap. El que està clar 
és que tothom ha d’aprendre perquè sinó quan ens retirem els que hi som ara no hi hauria 
ningú que en sabés, amb la qual cosa és un pas obligatori.  
 
- Hi ha alguna situació que recordis amb especial tristesa?  
Normalment els casos que et queden més són els de les persones joves que no han pogut 
tirar endavant.  
 
- Què és el que et fa més il·lusió de poder comunicar a un pacient? 
El que més il·lusió em fa és quan li puc dir que no cal que vingui a la consulta perquè és 
quan ja estic tranquil. Evidentment em fa molta il·lusió dir-li que el primer aspirat està en 
remissió completa perquè és una cosa que realment dóna una alegria al pacient i a nosaltres, 
però saps que encara queda molt camí. També et dóna alegria saber que la malaltia mínima 
residual no es detecta perquè saps que vas molt bé però encara continua quedant camí. 
Però el que més alegria fa és dir-li al pacient que ja no cal que torni, que ja està curat.  
  
- Entre quines edats oscil·len els pacients que has tractat? Quines són les més 
freqüents? 
Nosaltres no tenim pediatria, ara bé les franges han anat variant bastant, jo recordo haver 
tingut algun cas que s’ha colat de tretze o catorze anys, que ha estat el més jove, i de més 
gran no hi ha límit, però de tractament estem parlant de persones de fins a setanta-cinc 
anys com a molt i per sobre dels setanta-cinc anys portes als pacients però no els tractes o 
els hi dones coses molt suaus perquè sinó realment els mates.  
La leucèmia té una distribució bimodal que afecta a dues franges d’edats, una que seria la de 
nens i adolescents, que nosaltres no tractem excepte en persones que estan sortint de 
l’adolescència, i l’altre seria el pic de persones de cinquanta i escaig anys que és el que més 
estem veient. Curiosament hi ha molts casos també en gent gran que a vegades ni els veus, 
perquè a vegades ni arriben aquí, ja que per exemple hi ha hagut gent gran que estava en 
una residència i s’ha posat malalta, i quan ja s’estava morint algú ha pensat a fer-li una 
analítica i resulta que tenia una leucèmia. Però nosaltres la mitjana de pacients que 
habitualment tractem està al voltant dels cinquanta i escaig anys.    
 
- Quina és la part de ser hematòleg que se’t fa més difícil? 
Afrontar els casos que no van bé, però sobretot quan et veus en la situació de dir-li al 
pacient que no hi ha res més que li pugui oferir. 
 
- Si tornessis enrere tornaries a especialitzar-te en hematologia? 
Sí.  
 
- Creus que l’estudi hematològic està avançant prou bé o creus que podria fer-ho 
més ràpid? 
Jo crec que som una de les especialitats que afortunadament progressa més ràpid. 
Evidentment que podria fer-ho molt més, jo diria que el tractament d’alguns tipus de 
leucèmia és el mateix ara que en els anys setanta, amb la qual cosa ja m’agradaria que hi 
haguessin novetats. Però l’avantatge que tenim nosaltres és que estudiem un tipus de càncer 
que és tan accessible, està a la sang, que fent una anàlisi disposes del teixit tumoral per fer 
estudis, la qual cosa el facilita. Al llarg dels últims anys hi ha hagut uns progressos 
impressionants amb segons quins tipus de malalties. Per exemple amb la leucèmia mieloide 
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crònica, que és un altre tipus de malaltia, abans es feia tractament amb quimioteràpia, tot i 
que no tan agressiva com la de la leucèmia aguda, i trasplantaments. En canvi avui dia 
tenim unes pastilles que les donem i el pacient es posa en remissió mantinguda durant anys, 
és a dir, ja veiem avanços de tant en tant que són espectaculars, cosa que en altres 
especialitats potser no veuen tant. Tot i això sempre ens agradaria que n’hi haguessin més.  
 
- Creus que les malalties hematològiques, a curt o a llarg termini, es podran acabar 
curant al 100%? 
El 100% probablement no existeixi, però sí que veurem que hi ha malalties que ara 
considerem incurables que deixaran de ser-ho. Jo crec que  hi haurà un percentatge que no 
serà el 100% però sí que potser veurem un 10 o un 20% de malalties que avui dia no estem 
curant que sí que les podrem tractar de forma diferent a la que estem fent ara. Jo estic 
convençut que el tractament de la leucèmia aguda no és amb quimioteràpia, el que passa és 
que no sabem quin és. Per aquest motiu actualment la tractem amb quimioteràpia, perquè 
sabem que amb això curem una proporció de malalts, però probablement hi ha alguna altra 
manera més subtil o més intel·ligent, no tant bèstia, de tractar aquestes malalties.    
Creus que s’hauria de modificar alguna cosa perquè això sigui possible? 
Simplement has de saber fer recerca i de recerca n’hi ha de diferents tipus. Des de la recerca 
clínica, que és la que podem fer més sovint i que és participar en assajos, és a dir, si hi ha un 
fàrmac nou que s’està provant doncs tenir la opció de participar-hi. Per exemple, si hi ha un 
pacient que ja se li han acabat les diverses opcions que tenia per a poder curar la leucèmia o 
bé si no en té cap i igualment s’ha de morir, doncs si vol pot participar en aquest tipus 
d’assajos ja que no hi perd res. Fins a la recerca farmacèutica, la qual és la que té més 
recursos per a poder investigar, però alhora és la que té més interessos comercials.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

ENTREVISTA AL DR. GUÀRDIA, HEMATÒLEG DE L’HOSPITAL 
JOSEP TRUETA DE GIRONA 
 
 
- Què et va fer decidir estudiar medicina?  
Ostres d’això fa molts anys. Jo quan estava fent batxillerat vaig pensar que una de les 
professions que et pot donar més satisfacció és intentar ajudar a la gent o almenys intentar 
evitar el patiment, perquè a casa meva no hi ha ningú que s’hagi dedicat a aquesta professió 
com és el cas de molts metges els quals tenen el pare o l’oncle que ho han estat i aquest fet 
ja és com una tradició, ho viuen des de petits i es poden motivar, però jo en el meu entorn 
social no havia tingut mai contacte amb metges.  
I especialitzar-te en hematologia? 
Això ja va ser a la universitat, jo vaig estudiar a Pamplona a la Universitat de Navarra i 
llavors vaig tenir la sort que com a professor d’hematologia vaig tenir un dels millors 
hematòlegs que hi ha hagut a la història d’Espanya, ja que en aquella època hi estava donant 
classes, i just quan estava acabant l’assignatura del meu curs va treure la càtedra de 
Salamanca i els últims dies de l’assignatura ja no ens ho va fer ell, és a dir, vaig ser afortunat 
de formar part, com a mínim, de l’ última promoció d’aquell senyor.   
Actualment i curiosament l’Hospital Clínic de Salamanca és un dels centres més avançats 
d’Espanya en hematologia precisament perquè aquest senyor va muntar allí una unitat 
d’hematologia molt bona.  
Durant  els primers cursos m’agradaven molt dues branques, la psiquiatria i la medicina 
legal, la medicina forense, perquè és una cosa que ara s’ha posat de “moda” però en aquella 
època, t’estic parlant del curs del 70-71, estàvem en una època de misèria i llavors la 
medicina legal a Espanya estava molt endarrerida i en canvi a Europa estava molt avançada, 
la qual també és important per poder ajudar a la societat. Però un cop vaig fer hematologia, 
que es fa cap al final de la carrera, entre la manera d’enfocar l’assignatura i la qualitat 
d’aquest professor i l’autonomia de l’especialitat, és a dir, que en hematologia t’ho fas tu 
quasi tot, doncs ho vaig veure molt clar. El fet que tu facis la major part del diagnòstic i del 
tractament és important, que tu puguis portar al malalt quasi sol, que no depenguis d’altres 
companys perquè això a vegades provoca problemes d’endarreriments, hi ha la possibilitat 
que puguis tenir un company que no et faci el pes, etc. Així si per exemple ens ve una 
leucèmia nosaltres ho podem fer quasi tot i no depenem d’un resultat d’un altre doctor, 
d’un altre equip i per tant ens permet ser molt més àgils. Per tant una de les coses boniques 
de l’hematologia és que ets gairebé autònom, tens el suport del banc de sang, del laboratori 
dins del teu equip, i evidentment que per posar el catèter necessites ajuda, per fer 
radiografies també, però per dur a terme la part essencial del diagnòstic som gairebé 
autònoms. 
   
- Quants anys vas estudiar per a poder ser hematòleg? 
La carrera són sis anys i després si vols exercir a la sanitat pública de manera oficial cal que 
facis les oposicions i el MIR(metge interí resident). Llavors per ser MIR tu has de fer un 
examen a nivell nacional a partir del qual obtens un número, una posició segons la nota que 
has tret. Així si per exemple tens el número dos tens quasi totes les places d’Espanya per 
escollir però, és clar, si tens el número 1900 i hi ha 1950 places has d’agafar el que queda. 
Per tant jo em vaig presentar al MIR i vaig tenir la sort de treure un bon número gràcies al 
qual vaig tenir moltes places d’hematologia per escollir i no vaig tenir problema. Llavors 
vaig triar una plaça on hi havia un cap de servei que jo sabia que era de confiança perquè 
això és important, t’has d’informar sobre a on vas, no pots dir vaig a Madrid ja que és la 
capital, perquè et pot tocar un hospital o un equip que sigui un desastre, per tant no tan 
sols t’has d’informar de la ciutat sinó que també dels metges.  
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Jo vaig agafar la residència d’ A Coruña la qual aparentment pots pensar que no té res 
d’especial però estem parlant dels anys 79 i aleshores era una residència que s’acabava de 
fer i que tenia una de les mitjanes d’especialistes d’edat més jove de tot Espanya. A més a 
més quasi tots els especialistes que estaven allí eren gent que acabava d’arribar dels Estats 
Units; en concret el cap de servei d’hematologia era un senyor que n’arribava després 
d’haver-hi treballat molts anys i que tenia quaranta i escaig anys amb la qual cosa estava en 
plena activitat i amb ganes de fer coses perquè, és clar, si tens un cap de seixanta-quatre 
anys pot ser que estigui cansat o bé si tens un hospital envellit o fa molts anys que funciona 
de manera mecànica, automàtica, doncs malament. Actualment això no és tant important 
perquè estem en una altra època però llavors, l’any que jo vaig començar el MIR, acabàvem 
de sortir de la dictadura, encara no estàvem a la Unió Europea i feia un any que teníem la 
Constitució; estàvem en un país molt endarrerit i els hospitals eren una cosa que feia “por”, 
per tant el fet de tenir un hospital nou, on els especialistes tenien una mitjana de quaranta, 
cinquanta anys els més grans i gent que acabava d’arribar de l’estranger amb idees i ganes 
de treballar doncs són els motius pels quals hi vaig anar. Així vaig estar quatre anys fent 
l’especialitat i per tant vaig viure quatre anys a Galícia.  
 
- Quants anys fa que exerceixes d’hematòleg? 
Des de l’any 1983, per tant fa 27 anys.  
 
- El tema d’hematologia, com la majoria dels temes relacionats amb la medicina, 
sempre presenta incògnites per descobrir i continuar estudiant. Això, al cap dels 
anys cansa o al contrari, et motiva més? 
A mi no em cansa, però quan tu estàs fent una especialitat complexa com la nostra en la 
qual hi ha molts descobriments i canvis ho has de fer, hi estàs obligat. Si per exemple tu 
estàs en una oficina posant segells als passaports un dia potser sí que et diran que han 
canviat el passaport i el segell és una mica més gran, però es tractarà d’un fet puntual, en 
canvi com que la nostra especialitat és una de les que hi ha més investigació i que els 
tractaments canvien més freqüentment ja t’hi veus obligat i forma part del que has de fer 
cada dia, no es tracta d’una obligació afegida sinó que forma part de la feina, igual que saps 
que t’has de canviar la bata, o que a les nou has d’anar a mirar les anàlisis, doncs igualment 
has d’anar mirant les novetats de les revistes o has d’assistir a les reunions que tenim els 
grups de treball on decidim els canvis, les innovacions, etc. Però evidentment això és més 
fàcil als trenta anys que als seixanta, però vaja com tot, ja que ara no tinc la memòria que 
tenia fa vint anys, acabo més cansat, etc.  
 
- Creus que hi ha alguna diferència entre els pacients d’hematologia i els altres?  
Sí, la diferència es troba en la part de símptomes de la malaltia i el tipus de tractament, ja 
que no és el mateix el malalt que ingressa perquè té una bronquitis i que al cap de tres dies 
se’n va d’alta que un malalt que necessita quimioteràpia. Per això jo sempre dic a la gent 
que es forma, als residents, que en la nostra especialitat hi una cosa essencial i és que el 
pacient té una convivència molt llarga i molt complicada amb l’especialista i que és quasi 
tant important com la quimioteràpia el fet que tu estableixis un bon “feeling”, és a dir, una 
bona comunicació amb el malalt, el qual s’ha de sentir més o menys protegit i ha de tenir 
confiança per preguntar els dubtes, les pors, etc, ja que si això no funciona les coses van 
amb més dificultat. Si per exemple la malaltia avança bé i el malalt no té complicacions 
aquest fet passa a ser més secundari perquè no té una excessiva repercussió tot i que no és 
una cosa bona, però si a més a més que no hi ha una bona entesa entre tots dos la malaltia 
va tenint problemes, complicacions, el pacient està agafant por a la malaltia i a sobre està 
una mica bloquejat perquè no veu a aquell senyor amb garanties doncs serà tot més difícil.  
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Ara bé això és difícil que funcioni bé amb tothom perquè quan portes milers i milers de 
persones que les estàs tractant durant temps i temps cada persona és un món, té una 
manera de ser i uns sentiments i llavors és molt difícil que tinguis la sort de connectar amb 
tothom, per molt que t’esforcis pots tenir problemes de relació amb un malalt. Però, és clar, 
si això el metge no ho valora llavors sí que vas directe al fracàs, és a dir, si tu ets 
tècnicament perfecte i domines la quimioteràpia, l’especialitat i la malaltia en sí però actues 
com un autòmat, com un robot amb la gent i vas de tècnic, si no fas un esforç per intentar 
comunicar-te i estar pendent del malalt, doncs tindràs problemes. Per tant no consisteix 
només en la part farmacològica i diagnòstica, no consisteix únicament en diagnosticar, 
explorar, demanar anàlisis i posar medicament. Jo sempre els dic que les malalties estan en 
una persona que està malalta, no és la leucèmia limfoblàstica aguda a l’habitació 816, no, 
que és com tècnicament parlem nosaltres, per tant parlem d’una identificació i d’una 
malaltia, perquè és això el que hi ha a l’historial, als anàlisis i a les proves, però a 
continuació jo els dic que aquesta leucèmia està en una persona que té aquesta malaltia i 
que per tant tu has de tractar la malaltia adaptant-te al problema de la persona i has 
d’intentar crear un vincle que doni tranquil·litat dins del que pots i donar confiança en els 
dos sentits, el primer en confiar que t’estan atenent bé i el segon confiança en dir tinc por, 
tinc aquest problema, això no ho veig clar o tinc un dubte.  
Amb els anys vas agafant més pràctica amb aquest tema? 
No, no, aquest sí que és un tema que jo insisteixo molt que s’ha de vigilar perquè 
precisament et pot passar que amb el temps agafis el contrari, hàbits automàtics, és a dir, 
que ho vagis descuidant. Per tant aquest tema sí que s’ha de cultivar i valorar, tot i que 
també depèn del caràcter de l’especialista, però tot i això jo ho comparo amb les relacions 
de parella, perquè és una cosa que s’ha de cuidar, ja que en la convivència si no mantens 
una comunicació, una alegria i unes expectatives pots caure en una rutina en la qual només 
facis el paper. Ara bé, com he dit anteriorment és difícil mantenir aquesta activitat dia a dia 
d’una manera adequada entre d’altres coses perquè hi ha tot tipus de persona malalta, des 
de la gent més sensible i més normal del món fins a alcohòlics, drogoaddictes, etc, però s’ha 
d’intentar.  
 
- Com descriuries o per a tu què representa el moment en què li dius a un pacient o 
a la seva família que pateix una malaltia hematològica? 
Jo evidentment intento que el que és la malaltia no m’afecti personalment perquè sinó ja no 
podria fer la meva feina, els metges una cosa que hem de fer és posar una protecció 
afectiva, és a dir, per molt que tu pensis això és una injustícia, això és una mala jugada o 
aquesta persona patirà molt amb el que li diré no et pots implicar afectivament perquè 
llavors seria incompatible, seria com un bomber que tingués por al foc o un pilot que 
tingués por a volar. Per aquest motiu posem una barrera afectiva, per poder tirar endavant, 
ja que si t’hi impliques com si fos la teva filla no pots, acabaries amb una depressió i a més 
a més perdries l’objectivitat. Nosaltres el que fem normalment, o el que s’ha de fer, és que 
quan tens un familiar malalt tu només t’hi has d’implicar com a familiar perquè si tu 
mediques a la teva mare o a la teva germana no seràs objectiu ja que t’enganyaràs a tu 
mateix perquè hi haurà coses que no les voldràs veure; per exemple quan et trobis amb un 
determinat símptoma diràs que no és degut a que hagi recaigut sinó que és degut a un 
refredat, i això a més a més està demostrat perquè passa cada dia. Evidentment tens 
l’avantatge que saps millor de què va però tu t’has de posar en confiança d’un company. 
Per aquest motiu és necessària aquesta barrera afectiva, per una protecció teva, però 
evidentment que tu ets conscient i tens els sentiments normals, dius ostres a veure com ho 
faig de la millor manera possible perquè aquesta persona no s’espanti,  no s’angoixi, no 
s’enfonsi, s’intenta buscar unes paraules que siguin més suaus, amb les quals es pugui 
integrar, entendre i sobretot intentar transmetre el més important, l’esperança, i després 
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intentar crear sensació d’“escalfor” i d’accessibilitat, és a dir, que la persona no se’t quedi 
tallada o et tingui com por de preguntar o de dir, això sí, sempre sense enganyar.   
 
- El fet de saber separar les emocions i sentiments de la feina dels personals se’t fa 
difícil? 
Evidentment que la barrera afectiva tu la poses però els sentiments hi són i sí que hi ha uns 
malalts que t’impressionen més que els altres i sí que és molt difícil crear una barrera 100% 
efectiva. Sempre hi ha alguna cosa que et deixa amb “mal gust de boca”, sempre hi ha algun 
malalt que et deixa més record a causa de com ho va passar o bé perquè les coses no van 
anar bé i això és inevitable perquè no som robots. Sobre aquest tema també insisteixo molt 
a la gent que està en formació, els explico que han de crear aquesta barrera en la mesura del 
possible, però que evidentment algun impacte emocional vas tenint en el dia a dia.  
Pel que fa a quan tu surts d’aquí sí que has d’ aconseguir oblidar-te totalment, això sí que 
ho tinc sagrat, de l’hospital fins que tornes al dia següent a les vuit ja que és essencial 
perquè sinó no podràs ser especialista, acabaràs amb problemes psicològics o et quedaràs 
bloquejat perquè durant la nit en comptes de dormir estaràs pensant i somiant amb els 
malalts i arribaràs aquí a les vuit del matí destrossat i et repercutirà en la qualitat de la feina. 
Per tant si no ets capaç de controlar això t’has de plantejar que no tens les característiques 
adients per la feina.  
Ara bé, el que sí que és essencial és el fet d’estudiar a casa perquè aquí no tenim temps, així 
a casa el que he de fer, per exemple, és mirar un tractament nou o mirar què s’ha explicat 
en un congrés al qual no he pogut anar, m’he de llegir algun llibre, etc, per tant això es 
tracta de la feina tècnica, no del malalt.    
 
- Se’t fa més difícil dir-ho al pacient que a la família, viceversa, igual o simplement 
és diferent? 
Això depèn molt de la psicologia del cas, és a dir, el problema no està en què sigui el 
pacient o la família sinó en les característiques personals, és a dir, hi ha vegades que el 
pacient és molt assequible i la família té més problemes que et comuniquis amb ells i a 
vegades és al revés. El fet de ser  familiar o pacient és el mateix perquè tu has de donar la 
informació a tots dos, hi ha una mica de diferència evidentment de com s’enfoca amb un 
pacient i com s’enfoca amb un familiar però no té per què ser més difícil per a mi. El que et 
pot dificultar aquest moment són les característiques dels individus.  
Amb els anys el moment en què has de dir tens aquesta malaltia canvia, és a dir, si 
al principi se’t feia més difícil i ara ja no tant? 
La diferència hi és quan t’estàs formant però després el fet que tinguis trenta, quaranta o 
cinquanta anys no t’ho fa més fàcil ni més difícil. Al començament, als primers anys, és 
quan més costa ja que no tens experiència en explicar una malaltia com aquesta o en 
explicar les complicacions, i com que això necessita temps ja que cadascú és diferent ho has 
d’aprendre quan ja has tractat una sèrie de persones i has vist que amb uns pots anar més 
bé, amb d’altres has d’anar més ràpid, amb uns altres més a poc a poc, uns se t’afecten més, 
d’altres se’t queden bloquejats, uns altres se’t posen a plorar, doncs ho has de fer de manera 
diferent, t’has d’adaptar a la situació. Per aquest motiu als metges en formació els insistim 
molt en la importància metge-malalt i en intentar generar un bon vincle, un bon “transfer”, 
ara bé, aquest fet és molt difícil d’ensenyar amb paper i això només ho aprens amb el 
rodatge, per això és difícil al començament.  
El tema de la informació s’ha de cuidar moltíssim perquè a part de la informació del 
diagnòstic hi ha la informació que es dóna al llarg de tota la quimioteràpia i tota l’evolució, 
ja que no només és dir tens això i ja està, sinó que després vénen tots els efectes secundaris, 
alguns casos i moments en què la malaltia no reacciona bé, algunes vegades en què has de 
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comunicar que la malaltia ha tornat, i ho has de fer durant anys, no és un dia i ja està, ja has 
complert, sinó que és tota la malaltia perquè estem parlant de malalties llargues.   
 
- Hi ha hagut alguna reacció o resposta d’algun pacient que t’hagi sorprès 
especialment després d’haver-li comunicat la seva malaltia? 
No, sorprendre’m no, perquè sí que m’he trobat de tot, però tot dins del que és una reacció 
humana, o sigui una cosa de dir que m’ha deixat totalment desorientat no.  
  
- Hi ha alguna situació o cas que t’hagi provocat una satisfacció especial? 
Hi ha molts casos que en tinc molt bon record i molt pocs que en tingui mal record. En 
general en tinc bon record perquè la gent s’adona de la importància del tractament i de 
l’esforç que s’ha fet, però, és clar, també hi ha la part de la gent que té mala sort i va 
malament i evidentment tens el record normal, el que correspon. Ara bé, també hi ha casos 
d’aquests que dius ostres això ha estat una mala jugada, casos d’aquells en què hi ha 
reaccions inapropiades en les que quasi culpen de tot als metges, gent que no valora en 
absolut el que es fa i fins i tot es posen agressius, doncs te’n trobes de tan en tan però cada 
vegada més.    
 
- Durant aquests anys quina ha estat la malaltia més freqüent amb la que t’has 
trobat? 
Com que jo normalment estic amb la gent ingressada el que tenim en general ingressat pel 
tipus de tractament que s’ha de fer és la leucèmia. Com que aquí el que tenim són adults 
doncs ens trobem més amb la leucèmia mieloblàstica que no pas amb la limfoblàstica.  
 
- Com a hematòleg exerceixes com a tal i estudies el que es va descobrint o també 
fas o has fet investigació?  
Jo amb la feina que tenim aquí d’investigació en faig molt poca per qüestió de temps i 
disponibilitat, ja que els centres que investiguen són normalment d’altres tipus, centres que 
tenen més gent i això per exemple es fa més a Barcelona que aquí perquè la investigació és 
una part de la medicina i és molt diferent del que és el tractament, l’assistència, i és molt 
difícil fer les dues coses alhora, ja que si tu fas assistència, és a dir, estàs veient malalts pots 
fer molt poca investigació. Aleshores sí que hi ha metges que dediquen la major part del seu 
temps a la investigació; en canvi d’altres com jo sí que hem fet investigació, però limitada. 
A més a més un cop estàs en un hospital tu fas el que t’agrada més i a mi m’agrada més el 
tractament dels malalts que la investigació, això és una cosa que jo he escollit.  
 
- La primera vegada que vas fer una punció medul·lar estaves gaire nerviós? 
No perquè ho fas amb un especialista que et vigila, t’ensenya i et sents protegit. A més a 
més normalment no tinc por, l’aprendre una cosa no m’atabala; a veure la primera vegada sí 
que hi vas amb més neguit o respecte perquè no ho domines, però així com a vegades veus 
que hi ha gent que està patint moltíssim, doncs això afortunadament no.   
 
- Què és el que et fa més il·lusió de poder comunicar a un pacient? 
Que li donem l’alta, és a dir, aquesta frase, donar d’alta, és el millor que ens passa als 
hematòlegs i és una cosa que la fem poques vegades en comparació en com ho voldríem 
fer. Llavors el dia que tu li dius al malalt, quan han passat cinc, deu o quinze anys depèn de 
la malaltia, ara ja és segur que no torna i a partir d’aquest moment ja no ens veurem aquí a 
la consulta, o sigui, acomiadar a un malalt en la nostra especialitat és l’alegria més gran.  
 
 
- Entre quines edats oscil·len els pacients que has tractat? 



 51 

Nosaltres aquí tenim adults així que a partir dels catorze, quinze anys que és l’edat que es 
deixa de ser de pediatria fins als cent.  
Quines són les més freqüents? 
Això depèn de la malaltia ja que per exemple la limfoblàstica és una malaltia més de nens, i 
quan més gran és la persona més rar és patir-la i per tant la major part de malalts que tenim 
aquí que la pateixen són de disset, vint o trenta anys i a partir d’aquí cada vegada n’hi ha 
menys. Així de leucèmies limfoblàstiques de cinquanta o seixanta anys en veiem 
poquíssimes, en canvi en la leucèmia mieloblàstica, que és la que tenim més aquí, la mitjana 
d’edat són cinquanta anys i evidentment que tenim leucèmies mieloblàstiques de disset anys 
però, és clar, per cada una de disset en tenim cinc de cinquanta. A més a més com que 
tenim moltes malalties a part de leucèmies com limfomes, mielomes, displàsies, tenim 
moltíssimes malalties, hi ha malalties que són més freqüents a una determinada edat.  
 
- Quina és la part de ser hematòleg que se’t fa més difícil? 
La dedicació del temps perquè la malaltia de la sang n’és una la qual t’obliga a treballar 
molt, és a dir, a estar molt al dia, t’obliga a cuidar molt el malalt i tot això vol dir inversió de 
temps. Llavors el problema que tinc jo a part de que porto malament la falta de temps la, 
qual cosa que me fa sentir incòmode i m’atabala, implica que no puc dedicar el temps que 
vull a la meva família. Moltes vegades acabo a les set o a les vuit en comptes de les cinc, 
que és la meva hora de plegar, o hi ha dies que estic de guàrdia, les coses se’m compliquen i 
no puc anar a casa o bé hi arribo a les dues de la matinada. La falta de temps m’atabala molt 
des de sempre, perquè a vegades saps que t’està esperant gent, i igual que no m’agrada que 
em facin esperar, m’agrada ser puntual i que no que m’hagin d’esperar, cosa que amb 
medicina això et passa molt sovint. Per exemple a vegades se’t complica un malalt i tens 
una persona amb la que havies quedat a les dotze per visitar-la, o bé estàs amb una urgència 
i tardes dues hores, i no pots fer res més, o bé se’t compliquen vàries coses alhora: saps que 
t’està esperant la infermera, el malalt del costat, que has quedat a tal hora per fer una 
punció, etc, i no les pots fer totes.  
Això és una cosa constant, no és cosa d’una mala temporada, degut a la quantitat de malalts 
que tenim, al tipus de malaltia que és i també als recursos limitats que té ara Espanya, 
sobretot amb la restricció de personal doncs hem d’invertir molt de temps si volem fer les 
coses correctament; ara bé, si tu dius aquí us quedeu i ara el cap de setmana em 
despreocupo de la feina i no em miro res ni em poso al dia sí que pots gaudir del temps, 
però llavors fas les coses malament. La falta de temps, com és normal, els amics i la família 
ho acusen i t’ho diuen i això per a mi és el pitjor ja que si jo no tinc tant temps per dedicar-
me’l a mi, per exemple llegir un llibre que m’agradaria, ho puc entendre més bé perquè sóc 
jo, en canvi quan es tracta de la família ja no és el mateix.  
 
- Si tornessis enrere tornaries a especialitzar-te en hematologia? 
Jo com a feina no la canviaria per a res del món, ara, sí que m’agradaria que el país canviés, 
m’agradaria no haver de fer aquesta feina com l’he hagut de fer jo, primer en una època 
postfranquista i ara que no tenim un nivell adequat i notes que t’estan posant barreres, per 
exemple veus que es redueix el pressupost, que no cobreixen les vacances o les baixes del 
personal, que hi ha pocs diners pel pressupost de sanitat de l’any que ve, etc.   
 
- Creus que l’estudi hematològic està avançant prou bé o creus que podria fer-ho 
més ràpid? 
A nivell general a Estats Units i a Europa la investigació va bastant bé perquè s’està fent 
molt d’esforç. Però concretament aquí sí que s’hauria de potenciar més perquè no ho 
faciliten, home si no ens faciliten l’assistència a un hospital com vols que ens facilitin la 
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investigació; perquè investigar vol dir invertir diners, investigar és crear tota una xarxa nova 
i això només es fa pagant recursos i la gent que s’hi dedica.   
 
- Creus que les malalties hematològiques, a curt o a llarg termini, es podran acabar 
curant al 100%? 
A curt termini no, però que els propers anys avançarem això segur, i que en un futur amb 
moltes de les que ara ens estant costant tractar podrem procedir d’una manera més senzilla 
i més segura també, gràcies a la investigació, però, és clar, per investigar has d’invertir i 
anirem sempre a darrere del països avançats.  
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ENTREVISTA A LA DRA. COLL, HEMATÒLOGA DE 
L’HOSPITAL JOSEP TRUETA DE GIRONA 
 
 
- Què et va fer decidir estudiar medicina?  
Jo ho tenia clar des de bastant jove, crec que des del quinze anys. Sempre m’ha agradat 
molt el tracte amb la gent i intentar-la ajudar al màxim i vaig pensar que sent metge podria 
fer les dues coses. 
I especialitzar-te en hematologia? 
Això ja és molt diferent. Durant la carrera fas moltes assignatures i te van agradant moltes 
coses, però a mi el món de les malalties en els tumors sempre m’havia agradat i sempre 
dubtava entre hematologia i oncologia. Com que jo sóc d’aquí a prop i tenia molt clar que 
fes l’especialitat que fes la volia fer a prop d’aquí vaig venir un dia, vaig conèixer la gent del 
servei, vaig conèixer el Ramon Guàrdia i em va fer decantar per l’hematologia. A més a més 
com que té una part de laboratori i m’agrada bastant vaig decidir especialitzar-m’hi, però 
em va costar molt.  
 
- Quants anys has estudiat per a poder ser hematòloga? 
Deu anys més o menys.  
 
- Quants anys fa que exerceixes d’hematòloga? 
Un any i mig.  
 
- Com descriuries l’etapa de resident? 
És una etapa dura, a part que fas moltes guàrdies i has d’estudiar molt és una etapa que 
recomano a tothom perquè crec que és molt maca i els adjunts et formen d’una manera 
diferent. Evidentment tens una responsabilitat com a metge però sempre vas molt darrere 
seu i són ells qui prenen les decisions. 
 
- Des del moment que et vas posar en contacte amb el món de l’hematologia hi ha 
alguna cosa que hagi canviat en tu, algun pensament, etc? 
No, jo crec que els hematòlegs hem de ser molt humans perquè segons les malalties que 
tractes i amb la gent que tractes has de tenir unes idees potser diferents que un altre tipus 
d’especialitat. A mi no m’ha canviat en res, però és clar, porto molt poc temps.  
 
- El tema d’hematologia, com la majoria dels temes relacionats amb la medicina, 
sempre presenta incògnites per descobrir i continuar estudiant. Això, al cap dels 
anys creus que et cansarà o al contrari, et motivarà més? 
Jo crec que és una motivació constant perquè mai arribarem a saber-ho tot i quan sembla 
que ho sabem quasi tot les malalties sempre et surten per un altre costat, així que jo crec 
que la investigació és una motivació constant.  
 
- Creus que hi ha alguna diferència entre els pacients d’hematologia? 
Jo crec que sí. L’hematologia és una especialitat molt àmplia i els pacients són diferents a 
cada lloc on els veus. Quan els veus ingressats són un tipus de malalts, que són totalment 
diferents a quan els veus a consultes. Però com que nosaltres quasi que abans veiem la sang 
dels malalts que no pas a ells també veiem des d’un altre punt de vista la malaltia.  
 
- Creus que hi ha alguna diferència entre els pacients d’hematologia i els altres? 
Sí, perquè els veus i els tractes durant molt temps, no és com altres especialitats en què 
potser els veus un cop l’any i ja està.  
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- Com descriuries o per a tu què representa el moment en què li dius a un pacient o 
a la seva família que pateix una malaltia hematològica? 
Jo crec que és dels moments que a tots ens costa més i en el fons tu tens la sensació com 
que els estàs dient alguna cosa que els canvia la vida completament, és per exemple un 
abans i un després de veure’t a tu, que en el fons els hi canvies tot, la seva vida, els seus 
esquemes, els fas un punt i a part i aquests moments jo crec que són els més durs, però 
tampoc ho reflexiones abans de fer-ho, ho has de fer i ja està. Jo crec que és una de les 
parts que costa més aprendre a fer. 
 
- Se’t fa més difícil dir-ho al pacient que a la família, viceversa, igual o simplement 
és diferent?  
Depèn, jo crec que en el malalt costa molt però també costa a la família, sobretot perquè a 
vegades la informació és diferent la que dónes al malalt a la que dónes a la família, jo crec 
que costa en els dos casos.  
Amb els anys creus que aquest moment canviarà? 
Jo crec que no, no pot canviar, crec que sempre serà igual.  
 
- Hi ha hagut alguna reacció o resposta d’algun pacient que t’hagi sorprès 
especialment després d’haver-li comunicat la seva malaltia?  
A mi m’ha sorprès gent que pensava que es desmuntaria i te n’adones que alguna gent 
realment quan els dónes unes notícies tant dures et demostra una fortalesa que no 
semblaria. A vegades hi ha gent que vas amb peus de plom o que ho intentes allargar el 
màxim temps o dir-los-ho amb dies diferents i t’adones que ho porten molt millor del que 
semblaria.  
 
- Hi ha alguna situació o cas que t’hagi provocat una satisfacció especial? 
Home a mi tota la gent que et ve a veure un cop ha marxat de la planta em fa molta il·lusió 
perquè representa que són com petites victòries a la malaltia. Jo crec que a tots quan us 
veiem pel carrer o a les consultes i ens saludeu per nosaltres tots aquests són especials.  
 
- Intentes separar les emocions i sentiments de la feina dels personals?  
Sí, sí, i tant. La feina es queda a la feina i la casa és completament diferent, jo personalment 
quan arribo a cas mai parlo de feina, és incompatible, casa és a casa i la feina és a la feina.  
Se’t fa difícil? 
Quan has tingut un mal dia a la feina a vegades et costa no transmetre-ho a casa, però com 
que a casa meva som de mons totalment diferents no em sol costar.  
 
- Des que et vas especialitzar amb hematologia quina ha estat la malaltia més 
freqüent amb la que t’has trobat? 
Les anèmies i quan les estudies veus que la majoria de les vegades són per la falta de ferro, 
però és clar, també depèn de la zona de la feina on treballes, a vegades veus més limfomes 
o en altres casos més leucèmies, però jo el que més he vist de moment són bàsicament 
anèmies perquè també el que faig és més relacionat amb les anèmies. 
  
- Com a hematòloga exerceixes com a tal i estudies el que es va descobrint o també 
fas o has fet investigació?  
Jo faig les dues coses, estic tres dies a la setmana treballant a l’hospital i dos dies faig més 
part de recerca en el laboratori.  
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Què recerques? 
Nosaltres a part que fem com petits projectes de recerca sobre una malaltia que es diu 
mielodisplàsia doncs bàsicament busquem quins factors predisposen a les cèl·lules que 
haurien de créixer com a cèl·lules normals a transformar-se en dolentes, és a dir, per quins 
motius s’hi converteixen, sobretot en cèl·lules leucèmiques, i intentem buscar enzims i 
productes que facin aquest canvi en la maduració de les cèl·lules. 
Se n’ha extret alguna conclusió?  
De moment una conclusió molt important o que hagi suposat un canvi en el tractament no.  
 
- La primera vegada que vas fer una punció medul·lar estaves gaire nerviosa? 
Sí, molt. La vaig fer a l’esquena perquè estava tan nerviosa que em feia por que si la 
realitzava a davant se n’adonés el malalt. A més a més la vaig fer amb l’adjunt al costat, el 
qual m’anava guiant. 
 
- Hi ha alguna situació que recordis amb especial tristesa?  
Home sí, hi ha alguns moments que sí, per exemple quan algun malalt no acaba d’anar tant 
bé com voldries o bé quan algú que sembla que va molt bé i que l’has vist i portat molt 
sovint es mor de cop. Alguns moments sí que et toquen la fibra, sinó no seríem humans.  
  
- Què és el que et fa més il·lusió de poder comunicar a un pacient? 
Que els hi dónes l’alta de les consultes i que realment estan curats, quan els dius que ja no 
els tornaràs a veure més, aquell moment és fantàstic.   
 
- Entre quines edats oscil·len els pacients que has tractat?  
Últimament veig a gent més gran, de seixanta-cinc cap amunt i els nens aquí a l’hospital no 
els veiem, és a dir, els nens més petits de catorze anys els porten a Sant Joan de Déu.   
 
- Quina és la part de ser hematòloga que se’t fa més difícil? 
Quan has d’explicar a algunes persones que la malaltia que semblava curada ha tornat, que 
han recaigut i també segons les proves que has de fer als malalts i depenent de l’estat en què 
estan també et costa explicar-los-ho, si no estan gaire bé o si físicament creus que no la 
poden suportar gaire, doncs haver-los-ho d’explicar costa una mica. 
 
- Què és el que t’ha sorprès més de l’especialitat d’hematologia? 
Que és molt àmplia, que toca molts temes i que algunes de les malalties que sembla que no 
es poden curar realment es curen.  
 
- Si tornessis enrere tornaries a especialitzar-te en hematologia? 
Sí. 
 
- Creus que l’estudi hematològic està avançant prou bé o creus que podria fer-ho 
més ràpid? 
Jo crec que està avançant bastant bé, hi ha malalties que en deu anys han fet un canvi 
importantíssim, sobretot perquè s’han trobat nous medicaments, però jo penso que hi ha 
malalties sobretot hematològiques que són molt minoritàries, que afecten a molt poca gent 
i que realment no s’està investigant suficient com per intentar buscar una solució a la 
malaltia, si més no un tractament perquè siguin malalties més cròniques.  
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- Creus que les malalties hematològiques, a curt o a llarg termini, es podran acabar 
curant al 100%? 
Al 100% no, però crec que avui dia el 85% de les malalties hematològiques tenen un 
tractament i que pel 15% de les altres malalties s’estan buscant solucions per intentar 
cronificar-les, però algunes malalties és difícil curar-les.  
Creus que s’hauria de modificar alguna cosa perquè això sigui possible? 
Més diners per la investigació, però a vegades la investigació en aquests tipus de malalties 
que són en cèl·lules tumorals, que tampoc se sap molt bé cap a on poden anar crec que és 
difícil, però jo crec que si hi haguessin més diners es trobarien més solucions.  
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LA MEVA VIVÈNCIA 
 
La meva malaltia, la leucèmia, és una d’aquelles malalties que saps que existeixen i també 
saps que sí, que igual que a la resta de persones et pot tocar a tu, però no sé per què sempre 
penses que no serà així. A vegades però, com és el meu cas, es desenvolupa.  
 
Tot va començar el divendres vint-i-sis de setembre de dos mil nou. Recordo que després 
de sopar la boca, les dents, la mandíbula em van començar a fer, de cop i volta, molt mal, 
així que vam anar a urgències i em van explorar, però com que no em van trobar res 
d’especial vam tornar a casa amb calmants pel dolor.  
La matinada del divendres al dissabte el dolor de la boca se’m va calmar, però me’n va 
començar un altre d’intens al braç, i és clar, una segona vegada vam anar a urgències on em 
van fer unes analítiques, em van explorar físicament i em van posar calmants per via 
intravenosa. L’endemà al migdia em van enviar cap a casa ja que semblava que m’havia 
disminuït lleugerament el dolor, tot i que ni de bon tros s’havia extingit. Això sí, m’hi van 
enviar amb una sèrie de calmants més forts que els que m’havien receptat la nit anterior, la 
del divendres, amb el resultat d’una anèmia i amb unes analítiques extenses demanades pel 
dimarts. La resta del dissabte, tot el diumenge i una part del dilluns ho vaig passar bastant 
bé, ja que el dolor semblava que anava descendint. Tot i això el dilluns no vaig anar a 
l’institut perquè no em sentia en condicions. Però a mitjans matí el dolor se’m va traslladar 
cap a les cames i es va anar intensificant, així que quan va arribar el migdia tenia un dolor 
tant, però tant i tant intens que era horrorós, era inevitable plorar, era i és impossible 
explicar-lo amb paraules o descriure’l, era un dolor insofrible, fins a tal punt que no podia 
caminar. Aleshores em van començar a passar moltes coses pel pensament, però mai se’m 
va acudir la malaltia que em dirien més endavant. Aquell matí havia vingut l’àvia per estar-
se amb mi i quan van venir els meus pares vam decidir que aniríem ràpidament cap a 
urgències a l’hospital Josep Trueta.  
Un cop vam arribar em van haver de venir a buscar amb cadira de rodes, vam anar cap a la 
sala de triatge i d’allà ja em van entrar en un box. Aleshores jo no tenia ni idea de que no 
tornaria a sortir d’aquell hospital fins al cap de molt temps. De seguida va venir una 
infermera a qui li vam explicar el que em passava i em va preparar com a qualsevol altre 
pacient. Al cap d’un moment va entrar un metge a qui també li vam explicar els meus 
símptomes, em va explorar físicament i em va demanar unes analítiques i calmants. Més 
endavant va venir una neuròloga degut a que amb l’anterior exploració els nervis de les 
cames no responien als estímuls i també em va demanar una sèrie d’hemogrames degut al 
resultat de l’analítica que m’havien fet, una anèmia exagerada. Ben passada la mitjanit la 
neuròloga va tornar i ens va explicar, a mi i a la meva mare, ja que ella va estar tota l’estona 
amb mi, que m’ingressaria a la seva planta per poder continuar estudiant-me. En aquells 
moments en el meu pensament només hi havia una pregunta, “i si no puc tornar a caminar, 
què faré, com serà la meva vida”, però no imaginava més enllà. Aquella nit, però, no hi 
havia lloc, així que vam haver de passar-la en aquell box.  
L’endemà al matí em van venir a visitar dos neuròlegs més i a mig matí em van portar al 
passadís, on per cert hi havia més pacients, ja que necessitaven el box on estàvem. Allò a mi 
no em va agradar, a més a més de trobar-me tant malament i suportar tant dolor havia 
d’estar veient i sentint tot el moviment i les presses que hi havia al meu voltant.  
No va ser fins a les cinc de la tarda d’aquell dimarts que em van pujar a planta en una 
habitació doble per a mi sola. Poca estona després em van posar el termòmetre i estava a 
trenta-nou graus de temperatura, així que em van haver de donar a més a més dels 
calmants, medicaments per anar mantenint la febre.  
Jo a aquelles hores estava cansada, incòmode, preocupada, estranyada perquè aquell dolor 
tant espantós, insuportable i exagerat no es calmava ni una mica tot i amb la quantitat de 
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calmants que ja m’havien introduït per via intravenosa, i no és que fossin suaus 
precisament.  
L’endemà al matí, el dimecres van venir un doctor i una doctora que encara no m’havien 
visitat mai, es van presentar i ens van dir que eren hematòlegs, però la veritat és que jo en 
aquell moment no em vaig adonar del que realment significava que ho fossin. Aleshores 
ens van explicar, a mi i als meus pares, que em venien a fer una prova, la prova d’aspiració 
del moll de l’os; i així va ser, van fer sortir als meus pares i en un ambient estèril me la van 
fer. Com que jo no tenia ni la més mínima idea de la consistència de la prova mentre me la 
van fer vaig estar mirant. Aquesta prova em va sorprendre i vaig tenir una sensació estranya 
quan me la van fer, per una banda de pressió i després, tal i com el seu nom indica, 
d’aspiració, ja que sembla que t’aspirin per dins.  
Va arribar un moment en què em trobava tant malament i estava tant cansada que jo ja no 
pensava res quan el personal sanitari em deia alguna cosa, ni m’escalfava ni em refredava, si 
em deien alguna cosa doncs val d’acord i si em preguntaven els responia de la manera més 
breu possible. Les úniques persones que em feien reaccionar eren els meus pares.  
Unes hores més tard els doctors que havien vingut anteriorment a fer-me la prova van 
venir a buscar als meus pares. Aleshores em vaig imaginar que els hi devien estar explicant 
el resultat de la prova, i en definitiva el que jo tenia. Així quan els meus pares van tornar els 
hi vaig comentar les meves suposicions, però em van dir que no, que només els hi havia 
explicat la consistència de la prova. La veritat és que em va estranyar perquè allò també els 
hi podien haver explicat davant meu i a més a més hi havia una expressió diferent a la seva 
cara, però com que no em trobava gens bé i aquella havia estat la seva resposta no hi vaig 
pas insistir. Ara ja sé que en realitat les meves suposicions eren certes, però en aquell 
moment el que intentaven era tranquil·litzar-me i animar-me.  
A la tarda em van traslladar de la setena planta a la vuitena, és a dir, de la planta de 
neurologia a la planta d’oncologia. El motiu que em van donar per aquest canvi va ser que 
era perquè estigués més tranquil·la i la veritat és que no en vaig fer massa cas perquè em 
trobava massa malament com per estar pensant si era o no veritat el que m’havien dit. 
Quan em van entrar a l’habitació vaig veure que era completament diferent a la resta 
d’habitacions de l’hospital; deixant de banda que era més nova, es tractava d’una habitació 
gran i espaiosa, tenia una habitació de bany, una taula amb dues cadires, dues butaques i era 
per a un únic pacient.  
Al cap d’una estona van entrar una infermera i una auxiliar d’infermeria les quals em van 
explicar que venien per intentar posar-me una via llarga a cada braç. Recordo que va ser 
extremadament dolorós perquè no me les podien posar, ho van intentar primer en el braç 
dret i després en el braç esquerre, però els seus esforços i el meu patiment van ser en va 
perquè jo tinc unes venes molt petites i me les trencaven. Així que al final veient que era 
impossible ho van deixar córrer, però els meus braços ja estaven masegats i adolorits. Tot i 
això la meva preocupació encara estava amb les cames, ja que el dolor no disminuïa.  
 
L’endemà al matí, el dijous, van entrar els dos metges que el dia anterior m’havien fet la 
prova i van venir cap al llit, que era on estava jo amb els meus pares al costat. Aleshores em 
van explicar que ja sabien el que jo tenia i em van dir que es tractava de la leucèmia. En 
aquell moment no vaig pensar res, l’única cosa que se’m va acudir va ser continuar 
escoltant-los. Em van preguntar què en sabia jo d’aquesta malaltia i els hi vaig respondre 
que es feien més glòbuls blancs del compte. Ells em van respondre que sí, que efectivament 
es tractava del que jo havia dit però que no m’havia d’espantar perquè em podien curar. 
Aleshores em van explicar una mica més extensament què és la leucèmia, el tractament que 
hauria de seguir i sobretot em van remarcar que per aquest tipus de malalties es necessita 
temps i paciència i que a més a més s’ha de tenir una actitud positiva, ja que si jo no 
pensava amb curar-me no serviria de res que ells em posessin quimioteràpia, antibiòtics o 
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sèrums. També em van expressar que si tenia qualsevol dubte o volia saber alguna cosa més 
només calia que els hi preguntés. Durant la conversa em van explicar que el tractament 
començaria l’endemà i perquè això fos possible necessitaria un catèter. Llavors la meva 
mare els hi va preguntar que si hi havia algun perill en la seva col·locació i van respondre 
que n’hi havia un, que em toquessin la pleura. Quan ja m’ho van haver explicat tot es van 
acomiadar i van marxar.   
Aleshores em vaig quedar sola amb els meus pares i vaig començar a plorar i a dir-los què 
passaria amb l’institut i amb tot en general, però al cap d’uns minuts vaig parar de plorar i 
em vaig adonar que sí, que efectivament la meva vida faria una pausa però que era 
obligatòria per a poder continuar vivint.  
Ara bé, haig d’acceptar que el que més em va costar entendre va ser que hauria de deixar 
una mica aparcats els estudis. No em vaig quedar més tranquil·la fins que vam haver trucat 
en Xevi i va dir que no em preocupés, que ho arreglaria. I així va ser, vaig tenir dos 
professors assignats, un de ciències i un de lletres. Malauradament tot aquest enrenou no va 
servir de gaire res a efectes pràctics, ja que jo no em vaig trobar en condicions de fer gaire 
res. Ara bé, per a mi va significar molt ja que vaig tenir la confiança que si mai podia ja 
estava tot preparat. A més a més vaig veure que es va preocupar i de seguida ho va tenir tot 
a punt, per això vaig estar i estic molt agraïda a ell i a la resta de professors. 
Aquella mateixa tarda em van venir a buscar i em van baixar a quiròfan per posar-me el 
catèter. Mentre em baixaven jo pensava que com seria el quiròfan, què em farien 
exactament, com ho farien, si un cop posat em molestaria o em faria mal, no estava 
espantada però sí inquieta. Un cop allà em van començar a posar aparells, primer em van 
posar el tensiòmetre, després el pulsioxímetre i més endavant em van connectar al 
concentrador d’oxigen. Mentre em van estar preparant també van aparellar tots els 
instruments i materials que necessitaven. Quan ja va estar tot a punt van anar a buscar a la 
doctora que m’ho havia de fer. Com que només em van adormir la zona on m’havien de 
col·locar el catèter jo vaig ser conscient del que m’estaven fent i notava que em 
“remenaven”, però és clar, no sabia exactament què em feien, ara bé quan m’estava 
intentant introduir el catèter sí que ho sabia i quan al final va aconseguir introduir-lo també, 
perquè notes que t’entra una cosa. Tot i l’anestèsia recordo que va ser dolorós, per una 
banda perquè es va haver de desviar una mica del lloc on l’havia posat i per l’altra perquè va 
costar molt d’introduir.  
La veritat és que al final això ha resultat ser d’aquelles coses a les que al cap dels mesos 
t’acabes mig acostumant, encara que és bastant incòmode perquè tens com un paquet, ja 
que el catèter ha d’anar sempre tapat, el qual has de cuidar com un tresor.  
Quan ja va estar el catèter posat i tapat i tot acabat em van fer una radiografia per mirar que 
estigués ben col·locat i que no m’haguessin tocat la pleura, i així va ser. Després van anar a 
buscar a la meva mare i es va esperar amb mi fins que em van venir a buscar i ja em van 
pujar a l’habitació.    
Aquell mateix dia vaig trucar a les amigues més properes i els hi vaig dir que vinguessin a 
veure’m. Quan van entrar i ja ens vam haver saludat, això sí, sense que s’acostessin massa a 
mi, els vaig comunicar quina era la meva malaltia. Les seves expressions van canviar 
completament. En aquell moment em va començar a sagnar el catèter així que va venir la 
infermera i elles van haver de sortir. Jo no sé què va passar exactament a fora però no és 
difícil d’imaginar. Quan la infermera va haver sortit elles van anar entrant, suposo que a 
mida que van anar paint la notícia, i es van quedar una estona amb mi.  
L’endemà, el divendres, els doctors em van venir a visitar i em van explicar en què 
consistiria el tractament; es tractava de quimioteràpia introduïda pel catèter i d’una punció 
medul·lar. Aquesta segona part em va fer pensar perquè allò de que m’haguessin de punxar 
a l’esquena no m’acabava de convèncer, se’m feia molt estrany. Mai m’hi havien punxat, 
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com seria, em faria mal? Però vaig pensar que no valia la pena escalfar-me el cap perquè 
igualment m’ho havien de fer, jo havia de començar a lluitar per la meva vida.  
Recordo que la primera vegada se’m va fer molt estrany perquè per poder fer aquesta 
punció m’havia de posar en posició fetal. També recordo que se’m va fer difícil estar quieta 
quan em van punxar. Després de la punció vaig haver d’estar una hora estirada girant de 
panxa amunt cap al costat dret, del costat dret cap a panxa amunt, de panxa amunt cap al 
costat esquerre, etc, perquè així el líquid s’escampés ràpidament i bé.  
Al cap d’unes hores ja vaig començar a notar els efectes de la quimioteràpia, malestar 
general i nàusees. Unes nàusees que van començar aleshores i que han estat presents durant 
tot el tractament, han estat molt contínues i molt marcades els dies posteriors a la 
quimioteràpia. Dormia, m’aixecava i menjava amb nàusees, la qual cosa era incòmode i 
difícil. Però jo sabia que era molt important el fet de menjar i per tant m’hi esforçava 
moltíssim.  
L’endemà em trobava molt malament, ara per culpa de la malaltia però també degut a la 
quimioteràpia. Estava que no m’aguantava i només tenia ganes de descansar. Aquell 
dissabte em van passar dues coses, una bona i l’altra dolenta. Per una banda vaig notar que 
per fi aquell dolor tan horrible que havia estat patint gairebé una setmana i que em tenia 
rebentada i cansada de patir d’una manera exagerada va remetre. Quan ho vaig notar em 
vaig alegrar molt i de seguida ho vaig dir als meus pares. Però per una altra banda em va 
venir un mal de cap fortíssim, molt i molt agut. Quan els doctors em van venir a visitar els 
hi ho vaig explicar i em van dir que era degut a la punció medul·lar. A causa d’aquell mal de 
cap vaig haver de continuar prenent aquells calmants tant forts i també vaig haver de 
continuar en el llit. Degut a això se’m va fer una contractura a les cervicals.  
Passats entre quinze dies i tres setmanes em vaig fer un tallat curtet perquè així quan em 
caiguessin els cabells no em notés tanta diferència, i al cap d’un mes ja em vaig passar la 
màquina. La veritat és que quan em van dir que els cabells em caurien em va entristir, jo no 
volia perdre la meva melena, em pensava que no m’acostumaria a veure’m sense o amb poc 
cabell i tant i tant curt. Però un cop em van haver passat la màquina em vaig sorprendre a 
mi mateixa perquè no em vaig veure tant i tant malament com m’havia imaginat. Tot i això 
al principi quan em mirava al mirall veia a una estranya. També se’m feia molt rar no notar 
els cabells quan estava en el llit o quan m’aixecava per anar al lavabo. Perdre el cabell, al 
principi, és perdre part de la teva identitat.       
Recordo que al cap d’uns dies em van tocar la porta i em vaig estranyar. Quan van obrir la 
porta vaig veure que eren dos professors, en Ramon i la Nuri, quina sorpresa la meva! 
Aquella visita em va agradar molt; per una banda pel fet que havien vingut i per l’altra 
perquè em van transmetre els seus ànims i el seu suport i el de la resta de professors. 
També em van ajudar a acabar de relaxar-me amb el tema dels estudis.  
Al cap d’un mes i mig els hematòlegs em van em van dir que em deixaven anar a casa uns 
dies perquè creien que així em recuperaria millor, no pas perquè jo estigués bé. D’aquesta 
manera vaig anar cap a casa i el moment en què vaig sortir de l’hospital va ser 
indescriptible. Tornava a sortir al carrer, a sentir l’aire. Quan anava amb el cotxe i mirava 
per la finestra ho trobava tot fantàstic. Un cop vam arribar i vaig intentar pujar les escales 
va ser impossible, semblava que tenia peus de plom, així que em van haver de pujar els 
meus pares.  
Un cop a dalt vaig fer el que havíem quedat amb el metge, és a dir, el mateix que feia a 
l’hospital, estar estirada i descansar. Tot i que la veritat és que jo no podia fer una altra cosa, 
el cos no m’ho permetia, estava esgotada i no em trobava gens bé.  
Al cap d’uns dies vaig anar a l’hospital perquè m’havia de curar el catèter. Un cop allà em 
vaig començar a trobar malament i em sentia com si tingués febre, així que vaig demanar 
un termòmetre i efectivament en tenia. D’aquesta manera em van ingressar i se’m va acabar 
el permís per estar a casa. Allò no em va agradar gens. 
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Al cap de vint-i-quatre hores vaig notar que tenia la brusa del pijama molla i quan vaig 
mirar per veure de què era vaig veure que estava tota tacada de sang, així que la meva mare 
se’n va anar corrents a buscar a la infermera. Al cap d’un moment ja estaven totes dues a 
l’habitació. De seguida la infermera em va destapar el catèter per veure què passava, i 
resulta que la sang sortia d’allà; degut a això va anar a buscar els hematòlegs. Un cop van 
entrar a l’habitació i van haver vist de què es tractava van dir que calia treure’l. Un cop tret 
van veure que s’havia fisurat i vet aquí d’on venia la febre.  
Sincerament, jo em vaig espantar i preocupar perquè hi havia molta sang en el pijama i no 
era convenient que en perdés i és clar, si em treien aquell catèter significava que me 
n’haurien de posar un altre.  
Durant la setmana següent després del dia de l’ensurt em van estar posant vies pels braços 
per donar-me els medicaments que necessitava. Però lògicament passats els set dies i la 
febre, em van tornar a baixar a quiròfan per posar-me un altre catèter. D’aquesta manera 
podria continuar amb la quimioteràpia. Com que era la segona vegada que m’ho farien, jo ja 
sabia de què anava i això em produïa una gran inquietud; tot i que els hematòlegs ja 
m’havien explicat que les coses sempre no són iguals i que per tant no havia de ser 
necessàriament com la primera vegada. La veritat és que van tenir raó; la segona vegada la 
subclàvia va entrar sense dificultat. Unes paraules que sempre recordaré són: “bisturí”, les 
quals va dir la doctora a la infermera. I jo vaig pensar, “ostres, ara sí que sé què farà”.  
El mal de cap no se’m va començar a calmar fins als dos mesos, degut a això vaig haver 
d’estar durant tot aquest temps estirada al llit, així que la contractura va anar augmentant. 
Tenia una contractura des de l’os occipital fins a mitja esquena. Degut al mal que em feia jo 
estava al llit com un bloc.  
Al final van optar per posar-me una terapeuta perquè m’ajudés. Ella em feia els massatges 
corresponents i em deia una sèrie d’exercicis perquè els anés fent si podia, ja que els 
massatges sense els exercicis no haguessin fet gaire efecte. La veritat és que tant els 
massatges com els exercicis em produïen dolor, però eren per una bona causa.  
Més endavant, quan la contractura va disminuir, em va haver d’ensenyar a caminar una altra 
vegada, perquè jo semblava un robot. La veritat és que em va costar caminar de manera 
natural després de tant temps d’haver estat en bloc. Va ser amb tot això i temps que 
finalment la contractura va marxar. 
Al mes de desembre em van fer la prova de l’aspirat del moll de l’os per saber en quin estat 
es trobava la meva malaltia, i el resultat va ser molt bo, no hi havia malaltia. Aquesta va ser 
una fantàstica notícia.   
Així a mitjans del mes de desembre em van comunicar que passaria a rebre el tractament de 
manera diferent, és a dir, els ingressos serien més curts, passaria uns dies a l’hospital i uns 
dies a casa; em vaig posar molt contenta perquè podria estar més temps a casa i menys a 
l’hospital.  
Durant aquesta etapa vaig tenir vàries erupcions cutànies. La primera va ser la pitjor degut a 
que em va produir una picor i coïssor intenses.  
Recordo que un dels dies d’aquesta etapa vaig rebre un sobre i de seguida que el vaig obrir 
vaig veure que contenia fotos i una carta. Primer vaig començar a mirar les fotos però quan 
en una d’aquestes vaig veure què hi havia a la pissarra vaig canviar l’ordre, vaig llegir la carta 
i després vaig continuar mirant les fotos; es tractava de la meva classe. La veritat és que allò 
no m’ho esperava i va ser una gran sorpresa. 
Aquesta manera de fer va canviar al mes de febrer, ja que des del mes de febrer fins al mes 
de març vaig haver de fer un altre ingrés, l’últim. La veritat és que per una banda m’animava 
molt saber que era l’últim, però per l’altra es va fer molt pesat perquè ja feia temps que 
estava així. El que intentava era distreure’m el màxim possible. A vegades llegia el diari, 
mirava una revista o la televisió, parlava amb la meva mare, etc. Ara bé, això només ho feia 
els dies que em trobava una mica més bé. També haig de dir que fer aquestes accions va ser 
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impossible durant els primers mesos ja que em trobava molt malament i em molestava tot. 
Durant els dos primers mesos no vam mirar mai la televisió i si els meus pares em deien 
alguna cosa era en veu baixa.  
Durant aquesta última estada els doctors em van venir a veure cada dia, com a la resta dels 
ingressos, i vaig rebre el tractament que em tocava incloent-hi la punció medul·lar, la qual 
em van anar fent al llarg de tots els ingressos, però amb una diferència des de la segona 
punció, i és que ja no em provocava aquell mal de cap tant intens, degut a que van canviar 
la manera de fer-la i a que m’estava estirada dues hores en comptes d’una. 
Al llarg de tots aquests mesos vaig rebre la visita de les amigues més properes quan va ser 
possible, encara que van ser poques les vegades. Quan venien era com una festa per a mi, i 
n’estava molt contenta, perquè la rutina es trencava i perquè m’animaven.  
Quan sentia que rebia un missatge m’alegrava molt. A vegades no els podia llegir ni 
contestar fins l’endemà o al cap d’uns dies degut a que em trobava molt malament, però tot 
i això el fet de saber que me n’havien enviat un ja era un gran què.  
Finalment va arribar el gran dia, un dia del mes de març va entrar el metge i em va dir que 
em donava l’alta hospitalària, ostres quina sensació i quina alegria sentir-ho.  
Quan vaig sortir va ser una altra  vegada espectacular, tot era més bonic i més gran, em 
fixava en qualsevol cosa.  
 
Després d’aquesta primera etapa, me n’esperava una segona, en la qual havia de continuar 
el tractament, però ara sense ingressar. El tractament estava format per quatre 
quimioteràpies, de les quals una d’elles era la famosa punció. Aquesta i una altra eren les 
pitjors, ja que em feien tornar les nàusees i el cansament. Aquesta segona etapa va durar 
uns mesos fins que  al mes d’agost em van fer una altra prova de medul·la òssia, la qual 
serviria per saber si tenia malaltia mínima residual o no, la qual cosa era sinònim d’haver de 
continuar o poder deixar les dues quimioteràpies més intenses. Per a mi si sortia bé 
representava poder portar una vida totalment normal. La veritat és que per una banda tenia 
moltes ganes i l’esperança que em sortís negativa, però per l’altra no em volia fer il·lusions 
perquè si no era així doncs probablement m’ho prendria més malament que sense pensar-
hi. Al cap d’una setmana quan hi vaig anar i el metge em va comunicar que el resultat de la 
prova havia sortit bé em va fer moltíssima il·lusió, va ser esplèndid, magnífic, una gran 
notícia.  
Això sí, sabent que a partir d’aleshores encara em faltava i em falta la tercera etapa al llarg 
de la qual haig de continuar amb un tractament per evitar una recaiguda.  
 
 
La meva vivència ha estat una vivència singular. La veritat és que no només es tracta de ser 
forta físicament, sinó que també ho has de ser, i molt, psicològicament perquè sense ella 
d’on treus la paciència, la voluntat i l’acceptació? Has de ser fort cada dia, no s’hi val dir 
avui no puc més. Si et passa pel cap aquesta frase o alguna de semblant has de saber treure 
un altre pensament que vagi per damunt d’aquest. I així cada dia, és qüestió d’anar-se 
superant.   
Jo mai m’he preguntat per què m’ha passat a mi o què he fet perquè em passi, sinó que 
sempre he pensat: “ara ja ho tinc l’únic que puc fer és curar-me”. Perquè jo veia i veig que 
seria inútil fer-me aquestes preguntes, no serviria de res, sinó que al contrari em 
perjudicaria.  
Durant la conversa en la qual em van dir que jo patia leucèmia em van oferir la possibilitat 
de demanar una psicòloga si ho necessitava, però no va ser necessari ja que he sigut molt 
conscient de la meva malaltia i que havia de pensar el  més positiu possible, perquè sinó la 
recuperació seria més lenta. Quan he tingut ganes de parlar amb algú ho he fet amb la meva 
mare, que ha sigut com la meva ombra.  Ara bé, crec que seria molt hipòcrita per part meva 
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no reconèixer que hi ha moments que són molt durs psicològicament parlant, tot i això 
encara que et trobis molt malament i hi hagi moments que creguis que no pots més has de 
treure forces d’allà on pots i pensar el més positiu possible. La meva frase durant tot aquest 
temps ha estat: “ja queda un dia menys”.  
Allà dins cada dia és igual. Tot i això jo preferia els dies entre setmana perquè hi havia més 
“moviment”, en canvi els caps de setmana eren molt més tranquils i passaven més 
lentament.  
Mentre estava ingressada el que es diu intimitat no existia; tant podia entrar una infermera a 
posar-me un medicament, a prendre’m la tensió o podia entrar una auxiliar en el lavabo a 
prendre’m la temperatura, però sort que hi eren per fer-ho.   
Una cosa que mai hagués imaginat és que l’hospital substituiria casa meva durant una 
temporada, ara bé, reconec que quan em trobava tant malament era on volia i necessitava 
estar. Recordo que al principi els metges, les infermeres i els auxiliars eren uns desconeguts, 
però a mida que van anar passant els mesos això va anar canviant. També hi ha altres 
pacients amb qui vaig coincidir durant diversos ingressos amb els quals hem fet amistat, 
una amistat especial ja que ells i els seus familiars estaven passant pel mateix que nosaltres. 
A vegades quan em sentia millor sortíem de l’habitació i caminàvem una mica pel passadís 
o anàvem a la sala per veure alguna cosa diferent i era allà on trobàvem altres pacients i a 
vegades parlàvem una mica, però no necessàriament havia de ser sobre la malaltia que 
teníem. Nosaltres podíem sortir perquè estàvem en una zona restringida. Tot i que pugui 
semblar estrany en aquella zona i en aquell ambient hi trobes afecte.  
També és veritat que durant aquest procés hi ha hagut persones que m’han comentat que 
aquesta edat és la pitjor per patir aquesta malaltia, però sincerament no crec que hi hagi una 
edat millor o pitjor, ja que si ets petit potser sí que no t’adones tant del que et passa 
realment però per una altra banda potser no entens per què és una malaltia tant llarga, 
dolorosa i per què no pots fer el que fan els altres nens. O bé si et passa amb trenta anys, 
per exemple, ja tens més responsabilitats i temes importants pels que t’has de preocupar. 
Per aquests motius des del meu punt de vista pateixis la leucèmia a una edat o a una altra 
l’única cosa que pots fer és posar molta força de voluntat per curar-te.  
Una cosa que m’ha cridat l’atenció són les diverses reaccions de les persones, les més joves 
reaccionen d’una manera, en canvi, les més grans d’una altra.  
Les persones que pateixen aquesta malaltia n’hi ha que intenten oblidar o fer veure que no 
l’han patit, però això crec que és impossible i se’m fa difícil entendre-ho. Penso que és un 
fet que forma part de la meva vida, l’he patit i he lluitat per la meva vida degut a la 
leucèmia. A més a més quan miri les notícies i vegi una notícia relacionada o la llegeixi en 
un diari m’interessarà encara més, em cridarà més l’atenció per veure si ha pogut avançar la 
seva curació, o bé quan vegi una persona amb les característiques de la malaltia m’hi 
identificaré. Això no vol dir que el meu cap estarà sempre pensant en això, sinó que 
simplement és una cosa que forma part de la meva vida i com a tal no desapareixerà.   
 
 
Al llarg d’aquests mesos m’he adonat del que realment té importància, així per exemple la 
salut a la qual quan la tenim no li donem importància quan falta te n’adones que és 
imprescindible. Un dia per fires de Girona, que era quan jo encara estava bastant malament 
vam sentir que començaven els focs artificials i jo vaig pensar “llàstima, no podré veure’ls”. 
Però aleshores vaig observar que des del llit podia veure’ls a través de la finestra, i allò em 
va fer molta il·lusió. Aleshores va ser quan em vaig adonar que a partir dels fets que 
m’anirien succeint amb aquesta malaltia la meva manera de veure el món canviaria.  
Així he après a gaudir més el present, perquè com la vida m’ha ensenyat el present, el 
moment sí que el tens, però no hi ha cap assegurança pel futur.  
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Durant els ingressos vaig veure que hi havia gent que estava més bé o igual que jo, però 
també en vaig veure i sentir d’altra que malauradament estava pitjor. Allà em vaig adonar 
que després de tot jo era una afortunada, em curaria.  
Una de les coses que em va entristir més va ser el fet de sentir queixar-se algú que patia. 
Especialment durant la nit és quan més s’apreciaven aquests fets.  
 
Sincerament no ha estat un període gens fàcil haver de parar el ritme de vida durant una 
temporada, no poder estar amb el meu germà, haver de suportar les nàusees a totes hores, 
haver de viure en un hospital i tenir casa nostra com a segona residència, deixar l’institut, 
no poder veure a la gent coneguda són algunes de les coses que he hagut d’anar superant. 
Per això el meu germà, els meus avis, els meus oncles i especialment els meus pares han 
estat molt importants per a mi ja que han estat sempre al meu costat i no m’han deixat mai 
sola. Les amigues més properes han estat de gran ajuda i la resta d’amistats m’han animat 
molt. La veritat és que sense tanta gent al meu voltant hauria estat més difícil. I estic segura 
que si els meus pares no haguessin estat al meu costat en tot moment jo no m’hauria 
recuperat de la mateixa manera.  
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CONCLUSIONS 
Ostres, pràcticament ja he arribat al final del treball, el final del famós i temut treball de 
recerca.  
La veritat és que des que arribes a l’institut que sents a parlar d’aquest treball, però sempre 
penses: “no passa res, quan arribi a primer de batxillerat ja em preocuparé pel tema i a 
segon ja el faré”. Però quan arribes a primer és molt difícil triar-ne un i aleshores és quan et 
comences a adonar del que significa el treball de recerca. Per aquest motiu penses: “a l’estiu 
m’hauré d’espavilar per no anar tant atabalada ni tenir tanta feina al primer trimestre de 
segon de batxillerat”, o almenys aquests van ser els meus pensaments.  
Al llarg de l’estiu vaig començar a buscar informació i a entrevistar als professionals del 
tema que volia fer. Ara bé, quan va arribar segon em vaig posar malalta, així que tot es va 
aturar. Al llarg de la malaltia em vaig adonar que la meva prioritat de coneixement havia 
canviat. Així quan em vaig trobar millor, cap a finals de primavera principis d’estiu, ja 
estava decidida a canviar el treball i començar de nou.  
Ara mateix m’alegro molt d’haver pres aquesta decisió perquè veig que és realment el tema 
que tenia ganes de fer. A més a més, hi he treballat moltes hores, dies, setmanes, mesos i no 
se m’ha fet avorrit ni pesat en cap moment, la qual cosa crec que ha estat important i per 
sort la meva creença que no m’afectaria en la meva curació ha estat certa. 
Amb la primera part, la teòrica, he après diversos aspectes i he pogut resoldre vàries de les 
incògnites que tenia, com per exemple el desenvolupament de la leucèmia, la qual cosa 
m’ha sorprès ja que no depèn d’un únic factor que es produeixi o no, sinó que en calen 
varis per a la seva formació. Ara bé, la causa que produeix l’alteració de tots els factors és 
desconeguda. Pel que fa al tipus de leucèmies m’ha cridat l’atenció que, a més a més de la 
seva varietat, un mateix tipus pugui afectar de tantes maneres diferents depenent del tipus 
de persona que la desenvolupi. Tot i que ja m’ho havien comentat la magnitud del canvi és 
més gran del que em pensava.  
Pel que fa a la leucèmia en l’actualitat m’ha sorprès la gran diferència que hi ha entre el 
nombre de nens i el nombre d’adults que es curen. Per una banda s’agraeix saber que 
aquesta malaltia està en estudi i que no es deixa abandonada i que per tant se’n van obtenint 
resultats. Però per una altra si segueix en estudi d’una manera tant evident significa que 
encara queda molt camí per recórrer per a poder anar descobrint les incògnites que 
presenta la leucèmia.  
En relació a l’apartat del tractament he aconseguit saber com actua la quimioteràpia i per 
tant he pogut entendre per què et trobes tant malament després de rebre-la. 
Tant pel que fa a símptomes com a les reaccions adverses de la quimioteràpia he vist que 
també són més àmplies del que em pensava.  
Amb l’apartat dels trasplantaments de cèl·lules mare he après exactament tots els casos en 
què s’ha de realitzar i a més a més quin tipus. També he conegut el minitrasplantament de 
cèl·lules mare, el qual no sabia que es realitzava. Alhora he après quan es duu a terme un 
trasplantament de medul·la òssia, quan un de sang perifèrica i quan un de cordó umbilical; 
com es realitza cada extracció; com es prepara un pacient per rebre’n un; i tots els efectes 
que pot comportar un trasplantament, com per exemple l’anomenat “empelt contra hoste”.  
La primera subdivisió de la segona part del treball està formada per la interpretació d’unes 
anàlisis, la qual cosa volia aprendre a fer i crec que ho he aconseguit, ja que els metges a 
vegades em deien que tenia les defenses baixes o que m’havien de posar fibrinogen perquè 
la sang no em coagulava bé, entre d’altres, i jo volia saber a partir de quina interpretació de 
les anàlisis podien arribar a aquella conclusió.  
La segona subdivisió l’he realitzat perquè jo volia saber com s’arriba a la conclusió que una 
mostra de sang té cèl·lules patològiques. Gràcies a l’experiència al laboratori de l’hospital 
Josep Trueta de Girona he aconseguit esbrinar quines tècniques s’utilitzen per saber-ho, per 
quines màquines la van introduint i de què depèn que vagi cap a una o cap a una altra, 
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quins resultats s’obtenen de cada màquina i què fa cadascuna per a poder arribar-hi, així 
com la tasca que realitzen els tècnics de laboratori i els hematòlegs per a l’obtenció del 
resultat.  
La tercera subdivisió l’he dut a terme perquè volia saber com es veuen les cèl·lules d’una 
medul·la òssia amb malaltia i sense i les cèl·lules de sang perifèrica amb leucèmia pel 
microscopi. Igualment volia saber quines diferències morfològiques hi ha entre les cèl·lules 
i per tant com es distingeixen unes de les altres.  
La veritat és que he aconseguit realitzar aquests objectius; ara bé, des del meu punt de vista 
crec que la dificultat està en saber-les identificar i penso que no és fàcil perquè n’hi ha 
molts tipus i a més a més no sempre es presenten de la mateixa manera. 
La quarta subdivisió està formada per unes entrevistes realitzades a tres hematòlegs 
diferents. En resum el que volia saber és què els va empènyer a fer medicina i especialitzar-
se en hematologia, què representa per a ells dedicar-s’hi, què representa per a ells la malaltia 
en sí i com ho veuen i ho viuen. Gràcies a les entrevistes he pogut resoldre totes les 
incògnites i el que n’extrec és que com a metges que són veuen a la malaltia des d’un punt 
de vista completament diferent al d’un pacient, per a ells és la seva feina la qual 
majoritàriament consisteix en el tractament dels malalts. Ara bé, això no significa que quan 
algú no progressa com hauria de fer-ho es quedin tan amples, sinó que com a persones que 
són, aquest fet no els transmet una bona sensació. Però, és clar, hi ha un punt que és 
imprescindible que no passin, ja que una cosa és que no et transmeti una bona sensació i 
l’altra que t’afecti. També he entès que sí que hi ha situacions que no són agradables, com 
per exemple quan han de comunicar a un pacient que ha recaigut, però això forma part de 
la professió.  
Un punt que crec que també és interessant comentar és que tots tres han coincidit amb el 
fet que l’estudi hematològic està avançant bastant bé, tot i que, és clar, sempre es desitja 
que vagi millor. Ara bé, pel que fa a si creuen que s’hauria de dur a terme alguna 
modificació per tal que les malalties hematològiques es poguessin curar en el tant per cent 
més alt possible també han coincidit en què calen més recursos econòmics.  
Finalment en la cinquena subdivisió del treball he explicat la meva vivència. La veritat és 
que no ha estat fàcil perquè explicar unes sensacions, uns pensaments i uns sentiments amb 
paraules no és senzill.  
També haig de dir que volia fer un altre apartat on hi aparegués la Fundació Josep Carreras 
amb el qual m’hagués agradat reflectir que al voltant d’aquesta malaltia hi ha esperança, què 
fa que una fundació com aquesta es pugui dur a terme i què fa que sigui una fundació amb 
vida, entre d’altres. Però malauradament he intentat posar-m’hi en contacte i no ha estat 
possible.  
Ara sí, per acabar només vull dir que a vegades l’única cosa que es necessita és voluntat per 
continuar, ja que quan et trobes en un cas com el meu, en el que després que et diguin que 
pateixes una leucèmia, que pateixis primer degut a ella i després degut al tractament per 
combatre-la i que en definitiva vegis com t’apareix un fet completament inesperat que per 
una banda et fa parar el teu ritme de vida però que alhora et fa lluitar per aquesta, si tu saps 
des d’un principi que et poden curar, pots continuar vivint, no ho desaprofitis, no 
minimitzis aquest fet, no et compadeixis de tu mateix, intenta tirar endavant, no deixis que 
el camí cap a la curació sigui més difícil del que podria ser, mira sempre endavant, mai 
enrere, perquè així pots aconseguir arribar a on et proposis, que en el meu cas és estar fent 
segon de batxillerat i escrivint aquestes paraules en el treball de recerca.  
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