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“Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell” 
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Abstract: 

 

Lung cancer is the one that takes place when there is an excessive growth of malignant 

cells in that organ. We can find two different types; small cell lung cancer and non-small 

cell lung cancer which is divided in different subtypes. The 95% of these cancers appear 

because of the tobacco and they usually affect to people above their forties. In order to 

know which stage of development a tumour has, the TNM system is used. Furthermore, 

to know which treatment the patient will need, it is necessary to do a biopsy, which will 

be dyed afterwards and it will help to classify the cancer. Having known that, I have done 

a practice that consists in diagnosing lung cancer through the cytological observation 

using images that correspond to different microscope preparations.  I have also done 

some statistics in which we can see the differences that are present in cancer depending 

on the sex and the age of the patient as well as the subtype of cancer they have. 
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INTRODUCCIÓ 

 
El càncer de pulmó és una malaltia que afecta a una part de la població i provoca un 

nombre de morts considerable arreu del món. Per tal de poder-lo detectar, aquest, s’ha 

de trobar en una fase avançada, cosa que dificulta la supervivència de la persona 

afectada. Per poder definir i classificar els tipus de càncer del qual es tracta, el pacient 

s’ha de sotmetre a una biòpsia que, posteriorment, serà analitzada a nivell d’anatomia 

patològica.  

 

La raó per la que he volgut fer el meu treball de recerca sobre aquest tema és perquè el 

camp de la medicina sempre m’ha semblat molt captivant i és la branca del coneixement 

a la que m’agradaria dedicar-me en un futur tant acadèmicament com professionalment. 

Per això, trobo que aquesta ha estat una oportunitat per tal de poder fer un primer i 

petit tast. 

 

Aquest treball pretén estudiar i analitzar els diferents aspectes que intervenen en el 

càncer de pulmó i, sobretot, com reconèixer les imatges obtingudes per l’anatomia 

patològica. També pretén donar a conèixer les diferències respecte el càncer de pulmó 

que es donen en funció del sexe i l’edat del pacient. El treball es troba dividit en dos 

parts: el marc teòric i la part pràctica. 

 

El  marc teòric consisteix en l’estudi bibliogràfic dels diferents tipus de càncer de pulmó 

que podem trobar i els seus factors de risc, és a dir, aquells factors que poden provocar la 

malaltia. Tot seguit, s’explica quin és el mètode a seguir per tal de poder identificar un 

tumor i com s’utilitza el sistema TNM, un sistema que els metges fan servir per poder 

identificar l’estadi de desenvolupament del càncer que afecta al pacient.  

 

La part pràctica consta de dos apartats: 
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El primer és l’estudi estadístic fet a partir d’informació sobre dos cents vint-i-tres 

pacients, extreta de la “Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica”, en la que 

es vol veure les diferències que es donen entre els diferents subtipus de càncer, l’edat i el 

sexe del pacient, seguit d’un estudi de supervivència passats els tres anys. 

 

El segon apartat consisteix en dissenyar un mètode sistemàtic per observar preparacions 

citològiques de càncer de pulmó i poder determinar de quin tipus de càncer es tracta. 

Aquest mètode ha estat realitzat després d’observar mostres de diferents tipus de càncer 

i veure quines eren les característiques que es repetien en cada una d’elles. Finalment, 

s’ha dissenyat un instrument per analitzar les preparacions.  

 

Amb aquesta recerca he pogut veure que el procés d’identificació i classificació del tumor 

d’una persona que pateix càncer és complexa, a la vegada que pot confondre ja que no 

sempre les preparacions microscòpiques són fàcils d’identificar i, per tant, poden portar a 

una discussió entre patòlegs. 
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1. MARC TEÒRIC 

1.1. QUÈ ÉS EL CÀNCER? 

 

El càncer es defineix com a un conjunt de malalties genètiques les quals es basen en un 

descontrol en la proliferació cel·lular. A mesura que les cèl·lules es van diferenciant de 

forma anormal, és a dir, van adquirint una aparença que no és pròpia d’elles, aquelles 

que són velles i haurien de morir sobreviuen i també es creen noves cèl·lules que no 

són necessàries. Aquestes cèl·lules addicionals poden dividir-se sense control 

originant, d’aquesta manera, una massa de cèl·lules coneguda com a tumor. 

Podem trobar dos tipus de tumors; els benignes i els malignes o cancerosos. Entenem 

com a tumor cancerós o maligne aquell que és capaç d’envair altres teixits i escampar-

se (disseminar- se) per altres òrgans a través del sistema circulatori o limfàtic creant un 

nou tumor lluny de l’original, aquest procés es denomina metàstasi. La malignitat d’un 

tumor ve determinada per l’agressivitat de les cèl·lules que proporciona una major o 

menor capacitat d’invasió. 

D’altra banda, entenem com a tumor benigne aquell que no envaeix els teixits propers 

i no amenaça la vida del pacient. Les seves cèl·lules conserven les funcions pròpies del 

teixit però es reprodueixen d’una manera més accelerada. Al contrari que els malignes, 

quan un tumor benigne és extirpat i generalment no torna a créixer. 

Però no tots els tumors es comporten de la mateixa manera, doncs el seu 

comportament dependrà del teixit on s’originen. Sabent això podem trobar: 

 Carcinomes: Tumors originats en els teixits epitelials i glandulars com la pell, 

les glàndules mamàries, la pròstata... Són els tumors més freqüents. 

 Sarcomes: Tumors originats en teixits connectius com el dels ossos, els 

cartílags, els nervis i els músculs. 

 Limfomes: Tumors originats al teixit sanguini. Són tumors que ataquen als 

limfòcits, que afecten al sistema immunitari. 
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 Leucèmies: Tumors originats al teixit sanguini. Una gran quantitat de glòbuls 

blancs anormals s’acumulen a la sang i a la medul·la òssia desplaçant els 

glòbuls blancs sans i altres cèl·lules sanguínies. 

 

Podem trobar una gran varietat de càncers diferents ja que poden aparèixer 

pràcticament a qualsevol lloc del cos. 
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1.2. QUÈ ÉS EL CÀNCER DE PULMÓ? 
 

1.2.1. ELS PULMONS 
 

La respiració mecànica és aquell procés en el qual l’oxigen necessari per la respiració 

cel·lular és pres de l’exterior i transferit als vasos sanguinis. Aquest procés es possible 

gràcies als pulmons, dos òrgans situats al tòrax que porten aire ric en oxigen a l’interior 

del cos quan s’inhala i expulsen aire ric en diòxid de carboni quan s’exhala. Es troben 

separats per una zona que s’anomena mediastí, on s’hi troba el cor, la tràquea, 

l’esòfag i els vasos sanguinis. 

 

El sistema de conducció respiratòria comença essent un únic tub que es divideix 

repetidament originant vies cada vegada més reduïdes. Les branques terminals 

d’aquest sistema de conducció s’obren ens sacs anomenats alvèols, on es dóna 

l’intercanvi gasos i es troben  als pulmons. Aquests, que constitueixen la massa principal 

Figura 1: P.R. Wheather, H.G. Burkitt, V.G.Daniels “Histologia funcional”, Ed. JIMS, 
Cambridge, 1987 
(Fig. 12-1. Estructura del sistema respiratori) 
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de teixit pulmonar, són estructures de parets fines i envoltades de capil·lars pulmonars. 

Aquesta disposició crea una superfície suficientment extensa perquè s’hi doni 

l’intercanvi de gasos. 

Els pulmons posseeixen un doble sistema, el sistema pulmonar i el sistema bronquial. El 

sistema pulmonar és el predominant i condueix la sang des del cor fins als pulmons 

passant per la gran arteria pulmonar. Un sistema venós s’encarrega de tornar la major 

part de la sang cap el cor passant per les venes pulmonars. El sistema bronquial 

constitueix la circulació sistemàtica de l’aparell respiratori i proporciona sang oxigenada 

a la pleura, la capa que recobreix la superfície externa dels pulmons. 

1.2.2. CÀNCER DE PULMÓ 
 

El càncer de pulmó és aquell que es produeix quan hi ha un creixement desmesurat  

de cèl·lules malignes en aquest òrgan. 

En les fases precoces de la malaltia els seus símptomes són molt inespecífics i si es 

diagnostica és accidentalment, és a dir,  per proves d’altres problemes de salut. 

El càncer de pulmó es diagnostica en fases avançades quan apareixen aquests 

símptomes: 

 Tos: Es produeix per una irritació bronquial. És característica dels tumors que 

es localitzen a la zona central dels pulmons. 

 Hemoptisi: Expectoració de sang fresca procedent de l’aparell respiratori. 

 
 Dispnea: Es basa en la dificultat respiratòria o la manca d’aire que dificulta 

cada cop més realitzar esforços com el de pujar les escales. És més freqüents 

en els tumors localitzats en la zona central dels pulmons. 

 Dolor toràcic: El dolor es produeix quan el tumor afecta a la paret toràcica. És 

freqüent en els tumors localitzats en les zones més perifèriques dels pulmons.
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1.3. TIPUS DE CÀNCER DE PULMÓ 
 

Quan parlem de càncer de pulmó no estem parlant d’un únic càncer, sinó que aquest 

es divideix en diferents subtipus. Es pot saber de quin tipus de càncer es tracta 

analitzant l’aspecte de les cèl·lules en una preparació microscòpica. 

Dins del càncer de pulmó distingim dos grans grups. Per una banda trobem el càncer 

de pulmó de cèl·lules petites (CPCP) o microcític en el que, tal i com el seu nom indica, 

les cèl·lules cancerígenes observades al microscopi són molt petites. Aquest, 

constitueix al voltant d’un 15% dels càncers de pulmó que es donen i és lleugerament 

més comú en els homes que en les dones. Es pot dir que el CPCP és la forma de càncer 

pulmonar més agressiva que hi ha. Generalment comença als bronquis i, encara que 

les cèl·lules cancerígenes siguin petites, aquestes creixen ràpidament i produeixen 

grans tumors. Aquests tumors donen lloc a una metàstasi amb molta rapidesa, ja que 

s’estenen a altres parts del cos com el cervell, el fetge o el teixit ossi. 

D’altra banda tenim el càncer de cèl·lules no petites (CPCNP). Aquest fa referència a 

qualsevol tipus de càncer pulmonar menys el CPCP. Dins d’aquest càncer podem 

distingir diferents subtipus però els tres més freqüents són l’adenocarcinoma, el 

carcinoma escatós i el carcinoma de cèl·lules grans. 

L’adenocarcinoma és el càncer que té els seus inicis en les cèl·lules glandulars, és a dir, 

les cèl·lules secretores que produeixen i alliberen substàncies com el moc, sucs 

digestius o altres líquids. Un adenocarcinoma pulmonar es dóna en una zona exterior 

del pulmó. Aquest, s’origina en les cèl·lules que recobreixen els alvèols pulmonars i les 

que elaboren substàncies com el moc. 

El carcinoma escatós és aquell càncer que comença a les cèl·lules escatoses, és a dir, a 

les cèl·lules primes i planes que es troben a superfície de la pell o en el revestiment 

dels òrgans. El carcinoma escatós pulmonar sol donar-se al centre del pulmó, al  costat 

d’un bronqui, i representa un 40% dels CPCNP. Té un creixement relativament lent. 

El carcinoma de cèl·lules grans s’anomena així per la mida de les seves cèl·lules, que 

tenen una forma anormal quan s’observen a través del microscopi. És el tipus de
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càncer de pulmó menys freqüent que representa un 10% dels carcinomes. Aquest 

càncer es pot donar en qualsevol part del pulmó i té tendència a créixer i disseminar- 

se més ràpidament que els altres dos carcinomes. 

1.3.1. ALTRES CASOS 
 

Anteriorment s’ha explicat els tipus de càncer de pulmó més freqüents entre els 

pacients que presenten la malaltia. A continuació es mencionaran altres tipus de 

càncer, anomenats casos estranys, ja que no són molt habituals. Es tracta de: 

-El carcinoma sarcomatoide del pulmó (SARC) és un tipus de càncer de pulmó de 

cèl·lules no petites, no gaire freqüent com hem dit, que comprèn un 1% de totes les 

malalties pulmonars malignes, però és molt agressiu. És més freqüent en homes que 

en dones i l’edat mitjana de diagnòstic és entre 65 i 75 anys. Els pacients solen  ser 

grans fumadors o tenen antecedents de tabaquisme crònic. Alguns casos s’han donat 

degut a l’exposició a l’amiant. Els pacients generalment presenten diferents 

símptomes, la dispnea i la tos són els primers que apareixen seguits d’un 

deteriorament físic. El carcinoma sarcomatoide sol ser una única lesió amb un 

diàmetre que oscil·la entre els 40 i els 180 mm i sol tenir una ubicació central o 

perifèrica en els lòbuls superiors dels pulmons. Quan es diagnostica, el tumor ja està 

generalment avançat amb una gran invasió pleural, vascular o parietal. És difícil 

distingir carcinomes sarcomatoides de veritables sarcomes, és per això que aquesta 

classe de càncer es defineix com a carcinomes de pulmó de cèl·lules no petites mal 

diferenciats que contenen un element similar al sarcoma o un component sarcomatós. 

 

 
-El carcinoma pulmonar neuroendocrí de cèl·lules grans (LCNEC) és un tipus de càncer 

de cèl·lules no petites que s’origina en les cèl·lules neuroendocrines de l’epiteli 

pulmonar. Aquest càncer comprèn entre els 2.1% i el 3.5% dels càncers pulmonars. Les 

persones afectades de LCNEC presenten pocs símptomes, la tos o la pneumònia són 

infreqüents. De vegades els pacients pateixen de dolor de pit o símptomes no 

específics de grip, dispnea i suors nocturns. El LCNEC sol localitzar-se a la perifèria del 

pulmó,  es  pot  dir  que  és  gairebé  igual  d’agressiu  que  el  CPCP  i  pot  expandir-se
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ràpidament a altres parts del cos. LCNEC és quatre vegades més comú en els homes 

que en les dones, apareix normalment per sobre dels 65 anys i, novament, el 

tabaquisme torna a ser un factor significatiu per al desenvolupament d’aquets tipus de 

càncer. Tot i així, LCNEC també pot tenir lloc degut a alguna anomalia genètica. El 

pronòstic d’aquesta malaltia generalment és dolent, ja que la seva taxa de 

supervivència es troba al voltant del 33% dels pacients. 

-El tumor carcinoide típic (CARCTYP) és un tipus de càncer de cèl·lules no petites, el 

qual comprèn entre l’1% i el 2% de tots els tipus de càncers. El tumor està format per 

cèl·lules neuroendocrines, creix lentament, no sol estendre’s més enllà dels pulmons i 

normalment es troba a les vies respiratòries o a la perifèria dels pulmons. Els 

carcinoides pulmonars solen ser més freqüents en persones blanques i tendeixen a  ser 

més freqüent en dones que en homes. Les persones que pateixen una malaltia 

genètica anomenada neoplàsia endocrina múltiple de tipus 1 tenen un major risc de 

presentar aquest tumor. Els símptomes que por presentar una persona afectada per 

aquest càncer solen ser tos amb sang a les flegmes i bleix, és a dir, tenir una  respiració 

cansada. En general, l’índex de supervivència per a persones que ha tingut tractament 

per a un tumor carcinoide típic és del 85% al 95%. 

1.3.2. FACTORS DE RISC 
 

Existeixen diversos factors de risc que poden arribar a originar càncer de pulmó. 

Respecte el CPCP, la majoria dels casos estan relacionats amb el consum de tabac, ja 

que és poc comú en persones que no fumen. Tot i així, hi ha altres factors que poden 

provocar el CPCP com l’exposició a substàncies químiques com el crom, el beril·li, 

l’arsènic i el níquel entre d’altres i l’exposició a qualsevol font de radiació. Altres 

factors poden ser la residència en àrees de contaminació ambiental, una infecció pel 

virus de la immunodeficiència humana (VIH) o també pot ser degut a factors genètics, 

antecedents de familiars amb càncer de pulmó. Podem trobar el KRAS, l’ALK i el EGFR 

com a gens hereditaris del càncer de pulmó. 

El factor principal que origina un CPCNP, igual que en un CPCP, és el tabaquisme. 

Aquest causa al voltant d’un 90% del càncer de cèl·lules no petites. També trobem 

com a factor el tabaquisme passiu, aquest augmenta el risc de tenir CPCNP tot i que
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de forma menys marcada que la d’un fumador actiu. 

 
El radó és un gas radioactiu que trobem a la naturalesa i que es produeix en la 

descomposició de l’urani. Aquest gas és considerat un factor de risc del càncer de 

pulmó i el podem trobar en petites concentracions en l’aire atmosfèric i pot acumular-

se en les cases al entrar per les esquerdes del terra o les parets. 

Un altre factor de risc associat amb el CPCNP és l’exposició a l’amiant. L’amiant és un 

mineral que s’utilitzava molt i en una gran varietat de materials de construcció, 

especialment en la fabricació d’Uralita, que va ser un material molt utilitzat en les 

construccions d’Espanya entre els anys 60 i 80 degut a la seva funció d’aïllant i al seu 

econòmic preu. En descobrir-se que era un important component cancerigen, es va 

prohibir la producció de materials amb amiant al nostre país des del 2002, tot i que 

encara es pot trobar en algunes naus i altres tipus de construcció. 

Podem concloure que el factor de risc més important per l’aparició del càncer de 

pulmó, independentment de quin tipus es tracti, és el tabaquisme. Per als fumadors, el 

risc de tenir càncer de pulmó és deu vegades més alt que tenen les persones no 

fumadores. Aquest risc augmenta amb la quantitat de cigarrets que es fumen 

diàriament, amb el temps que fa que la persona té l’hàbit de fumar i amb l’edat amb la 

qual s’inicia l’hàbit. 

Abandonar l’hàbit de fumar pot donar com a resultat la disminució de les lesions 

precanceroses, és a dir, disminució de l’afecció a poder-se convertir en càncer. Tot i 

així, els ex-fumadors segueixen tenint un elevat risc durant anys després d’haver deixat 

el tabac. 
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1.4. DIAGNÒSTIC PRECOÇ 
 

Com s’ha comentat anteriorment, en general el símptomes dels diferents càncers no 

apareixen fins que la malaltia no es troba en una etapa ja avançada. Tot i així, alguns 

càncers es descobreixen accidentalment en etapes primerenques com a resultat de 

proves realitzades per estudiar altres malalties. No obstant, seria aconsellable  realitzar 

una prova de diagnòstic precoç en determinats casos en relació a factors de risc com 

l’edat, el sexe i antecedents familiars, és a dir en persones amb possible predisposició 

genètica i, en el cas del càncer de pulmó en aquelles persones que  siguin o hagin estat 

fumadores. 

En el diagnòstic precoç del càncer de pulmó, les persones que tenen un alt risc de 

desenvolupar-lo però no presenten els símptomes de la malaltia, són sotmeses a una 

examen de detecció per tomografia computeritzada (TC o TAC) o per tomografia 

computeritzada de baixa dosis (LDCT) del tòrax. 

El TC o el TAC permet la reconstrucció tridimensionals del pulmó o bé l’obtenció del 

pulmó de tres plans a l’espai. Això s’aconsegueix mitjançant un moviment de rotació 

que envien raigs X a diversos detectors. La informació obtinguda va a parar a un 

complex sistema informàtic que genera imatges detallades, en alta resolució, de la 

regió explorada. Conseqüentment, es poden detectar lesions pulmonars 

mil·limètriques. 

El LDCT és un mètode que produeix imatges d’una qualitat que permet detectar 

diferents anomalies utilitzant un 90% menys de radiació ionitzant que la tomografia 

computeritzada (TC) convencional. Es basa en una combinació d’equips especials de 

raigs X i ordinadors sofisticats per tal de produir imatges transversals (axials) múltiples 

o de l’interior del cos. 

Si després d’alguna d’aquestes proves es detecta un nòdul al pulmó, es farà una 

exploració de LDCT durant un seguit de mesos per comprovar si el nòdul canvia de 

mida. En el cas que creixi, el metge pot recomanar més avaluacions amb un estudi de 

diagnòstic per imatges avançades (PET) o una biòpsia. Posteriorment, un patòleg 

determinarà, després de fer un estudi, si es tracta d’un nòdul maligne o benigne. Si el
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nòdul és cancerós, es faran proves addicionals al pacient per tal de determinar  l’estadi 

en el qual es troba el tumor. 

El càncer de pulmó és un dels més abundants i el que pitjor pronòstic presenta, però 

gràcies a la LDCT es pot fer un diagnòstic precoç a aquelles persones que tenen un alt 

risc de patir-lo. L’objectiu d’aquest diagnòstic és el de reduir la quantitat de morts per 

aquesta malaltia, ja que es pot trobar el càncer en una etapa primerenca i, per tant, 

aquest pot ser fàcil de tractar. 

Tot i així, el LDCT presenta alguns inconvenients com que el pacient, tot i que sigui en 

baixes dosis, es troba exposat a radiacions. També s’hi poden donar resultats falsos- 

positius, és a dir, resultats que en un principi indiquin que la persona està sana però, 

que en realitat, pateixi de càncer. Finalment, no tots el càncers detectats per LDCT es 

troben en una etapa primerenca. 
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1.5. BIÒPSIA 
 

Perquè un metge pugui diagnosticar si un pacient està malalt de càncer es fa una 

biòpsia. Aquest procediment consisteix en extreure una part del teixit de l’òrgan on es 

creu que hi pot haver un tumor. Tot seguit, un metge especialista en anatomia 

patològica realitza i analitza preparacions microscòpiques del teixit extret i les examina 

per veure si contenen cèl·lules cancerígenes. 

La mostra del teixit es pot obtenir de moltes maneres diferents, però les més comunes 

són aquelles que es fan amb agulla, endoscopi o cirurgia. El cirurgià pot extreure el 

teixit o fluid mitjançant una agulla. Quan s’utilitza una agulla fina el procediment 

s’anomena biòpsia per aspiració amb agulla fina. Quan es fa servir una agulla ampla el 

procediment rep el nom de biòpsia central. Si es fa servir l’ endoscopi, el metge pot 

veure les parts internes del cos a través d’un tub llarg i lluminós que es col·loca per un 

orifici natural i, tot seguit, el metge fa servir un instrument  que permet extreure la 

mostra del teixit pel tub. Finalment, la biòpsia es pot donar a través de la cirurgia i 

aquesta pot ser de dos tipus; d’escissió o d’incisió. En la biòpsia d’escissió, el cirurgià 

extreu tota la massa o àrea dubtosa, és a dir, tota aquella part on es creu que hi pot 

haver un tumor. En la biòpsia d’incisió, el cirurgià només extreu una part del teixit. 

1.5.1. BIÒPSIA DE PULMÓ 
 

Respecte el pulmó, per saber si hi ha càncer o altres malalties, el metge pot fer quatre 

biòpsies diferents. 

Es pot extreure part del teixit mitjançant un broncoscopi que és un endoscopi que es 

col·loca per la boca, passant per la tràquea fins arribar al pulmó. 

També es pot extreure mitjançant una agulla fina, per tant, a través d’una biòpsia per 

aspiració amb agulla fina. El pacient està estès en una llitera i es desplaça per un 

màquina de tomografia computeritzada (TC), que fa radiografies del cos. L’agulla es 

clava a través de la paret toràcica fins arribar a la part del teixit desitjada i, a 

continuació, s’extreu part del teixit. D’altra banda, la biòpsia es pot fer també 

mitjançant una cirurgia guiada per una càmera vídeo col·locada a la paret toràcica.
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Finalment, el metge també pot extreure part del teixit del pulmó fent una biòpsia 

oberta. Aquesta classe de biòpsia consisteix en extreure la mostra del teixit a través 

d’una incisió entre les costelles. Un cop extret el teixit es tanca l’obertura amb punts.
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1.6. TRACTAMENTS 
 

El càncer de pulmó és una malaltia que acaba amb la vida de molts homes i dones.  No 

obstant, si es detecta prou aviat, en general, aquest pot ser tractat amb èxit 

mitjançant diferents tractaments. En aquest sentit és especialment important la 

detecció precoç. 

Existeixen diverses modalitats de tractament pel càncer però les principals són la 

cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia. 

1.6.1. CIRURGIA 
 

La cirurgia és el tipus més antic de teràpia contra el càncer i, en l’actualitat, segueix 

sent un tractament molt eficaç per a molts tipus de càncer. Hi ha diversos tipus de 

cirurgia oncològica en funció de la seva finalitat: 

 Cirurgia diagnòstica, també coneguda com a biòpsia i, com ja s’ha explicat 

anteriorment, consisteix en extreure una mostra del teixit tumoral per tal de 

fer-li un estudi microscòpic i determinar quina classe de càncer es tracta. 

 Cirurgia curativa, es dóna quan el càncer es troba en una única part del cos i 

el tumor i part del teixit sa que l’envolta és extirpat per complet. 

 Cirurgia citoreductora, consisteix en eliminar part del tumor ja que la seva 

extirpació total podria ocasionar danys als òrgans o als teixits circumdants.  

En aquests casos, són necessaris altres mètodes de tractament 

complementaris per eliminar el tumor. 

 Cirurgia pal·liativa, la seva finalitat és alleujar problemes i dolors causats pel 

càncer que puguin causar alguna mena de malestar al pacient per tal 

d’ajudar-lo a sentir-se millor. En casos com aquests no es pretén curar la 

malaltia ja que el càncer es troba en un estadi molt avançat. La cirurgia 

pal·liativa també s’utilitza per tractar el dolor quan és difícil controlar-lo per 

altres mitjans. 

 Cirurgia preventiva, s’utilitza per extreure teixit corporal que té probabilitats 

d’esdevenir un tumor i, per tant, desenvolupar un càncer. 
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EFECTES SECUNDARIS 

 

Com qualsevol tractament, la cirurgia oncològica pot presentar efectes secundaris com 

dolor, fatiga, pèrdua de la gana, inflamació i/o hematoma al voltant de la zona on s’ha 

realitzat la intervenció, drenatge en la zona on s’ha fet la cirurgia, entumiment, sagnat, 

infecció i disfunció dels òrgans. 

1.6.2. QUIMIOTERÀPIA 
 

La quimioteràpia és una de les modalitats terapèutiques més utilitzades en el 

tractament del càncer que engloba una gran varietat de fàrmacs. El seu objectiu es 

destruir les cèl·lules que formen el tumor. 

En general, la quimioteràpia actua en la fase de divisió de la cèl·lules tumorals 

impedint la seva multiplicació i destruint-les. Amb el temps produeix una disminució  o 

desaparició del tumor. 

Així com en la cirurgia oncològica, podem trobar diferents tipus de quimioteràpies 

segons la seva finalitat: 

 Quimioteràpia curativa, l’objectiu de la qual és curar la malaltia, ja sigui com  

a tractament únic o associat a altres. 

 Quimioteràpia pal·liativa, la seva finalitat és la de millorar la qualitat de vida 

del pacient i, si és possible, augmentar la seva supervivència. 

L’oncòleg serà qui decideixi els tipus de fàrmacs i la dosi necessària que cal administrar 

en funció d’una sèrie de factors com l’estat general del pacient, malalties prèvies, tipus 

de tumor, etapa de la malaltia i la localització del tumor. 

Depenent de quin moment al llarg del tractament s’administra la quimioteràpia 

podem trobar: 

 Quimioteràpia d’inducció, aquesta s’administra en primer lloc, abans de 

qualsevol altre tractament per tal de reduir la mida del tumor i eliminar les 

cèl·lules  tumorals. 
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 Quimioteràpia concomitant, s’administra de manera simultània a la 

radioteràpia. 

 Quimioteràpia adjuvant, pretén reduir el risc de recaiguda del càncer. 

 
ADMINISTRACIÓ 
 

La quimioteràpia s’administra mitjançant cicles. Aquests cicles alternen períodes de 

descans amb períodes de tractament, d’aquesta manera es proporciona a les cèl·lules 

sanes de l’organisme el temps necessari per recuperar-se dels danys provocats pels 

fàrmacs subministrats. En funció del tipus de càncer que és tractat i els fàrmacs que 

s’han subministrat, la quimioteràpia es pot administrar mitjançant dues vies diferents; 

intravenosa  o oral. 

Quan es dóna una quimioteràpia a través de la via intravenosa, els fàrmacs 

s’introdueixen a través d’una injecció a una vena, normalment del braç. En alguns 

casos s’utilitza un tub fi, llarg i flexible anomenat catèter. Es fa ús del catèter quan els 

fàrmacs s’han de subministrar de manera continua o per reduir un possible dany a les 

venes. 

Quan es dóna una quimioteràpia mitjançant una via oral, el pacient pren els fàrmacs 

en sobres o pastilles. Aquesta via només és possible quan els fàrmacs poden ser 

absorbits per   l’estómac o l’intestí. 

EFECTES SECUNDARIS 
 

Com qualsevol altre tractament la quimioteràpia pot tenir diversos efectes secundaris. 

Tot i així, el seu efectes, a diferència de la radioteràpia, es donen a nivell general, no 

local, a l’organisme. 

Els més freqüents són alteracions en l’aparell digestiu: nàusees i vòmits, diarrea, 

restrenyiment, alteracions en la percepció del gust dels aliments i alteracions en la 

mucosa de la boca. 

També s’hi poden donar alteracions de la medul·la òssia, com el descens d’eritròcits, 

leucòcits o plaquetes. Finalment hi trobem la caiguda del cabell i alteracions en la pell i 

les ungles. 
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1.6.3. RADIOTERÀPIA 
 

Actualment la radioteràpia és una de les teràpies oncològiques més utilitzades en el 

tractament contra els tumors malignes. Aquest, és un tractament exclusivament local, 

vol dir que només tracta el càncer en el seu lloc d’origen. 

La radioteràpia utilitza partícules o ones d’alta energia (raigs X, raigs gamma) per 

eliminar o danyar les cèl·lules canceroses. La radiació altera l’ADN de les cèl·lules 

provocant la seva eliminació. Aquest tractament, en principi, només actua sobre les 

cèl·lules malaltes, i això és possible perquè les cèl·lules canceroses tenen un grau  molt 

més alt de radiosensibilitat ja que aquesta incrementa quan augmenta la divisió 

cel·lular. Tot i així, la radioteràpia també destrueix algunes de les cèl·lules sanes del 

voltant. 

Existeixen diferents tipus de radioteràpia en funció de la seva finalitat, però en general 

podem trobar dos tipus de radioteràpia: l’externa i la interna. 

En la radioteràpia externa les radiacions són generades i emeses per grans màquines 

capaces de realitzar tractaments d’una precisió molt alta. 

En la radioteràpia interna és freqüent l’ús d’un determinat material, isòtops 

radioactius, que s’introdueix a l’interior del cos del pacient. 

Depenent de quin moment al llarg del tractament s’administra la radioteràpia podem 

trobar: 

 Radioteràpia neoadjuvant, és la que s’administra com a primer tractament. 

La seva finalitat es reduir la mida del tumor i facilitar la posterior cirurgia. 

 Radioteràpia radical, utilitzada com a únic tractament amb la finalitat de  

curar la malaltia i mantenir la funció de l’òrgan. 

 Radioteràpia adjuvant, administrada després de la cirurgia o la quimioteràpia 

per consolidar el tractament local. 

 Radioteràpia concomitant, utilitzada en combinació amb un altre tractament 

com la quimioteràpia. L’objectiu és realitzar alhora un tractament local i 

sistemàtic, millorant així el pronòstic. 
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 Radioteràpia intraoperatòria, és la que s’administra durant la cirurgia. 
 

 
EFECTES SECUNDARIS 
 

Com en els altres tractaments oncològics esmentats, la radioteràpia pot presentar 

efectes secundaris. Al ser un tractament local, els efectes secundaris depenen de la 

zona de l’organisme on es dóna el tractament. Uns dels efectes secundaris de la 

radioteràpia, independentment de quina zona es tracta, són el cansament i les 

reaccions a la pell. 

En la radioteràpia de cap i coll es dóna caiguda del cabell i diferents efectes en la boca. 

Quan es tracta del tòrax es poden produir dificultats per empassar i  per respirar. En 

radioteràpia de l’abdomen poden aparèixer diverses alteracions de l’aparell digestiu. 

1.6.4. QUIN ÉS EL TRACTAMENT ÒPTIM? 

 

Per tal de saber quin és el tractament més apropiat per curar el determinat tipus de 

càncer que tingui el pacient, els metges han de tenir en consideració diversos factors 

com l’edat del pacient, el seu nivell funcional, antecedents mèdics i de tabaquisme i els 

resultats d’una anàlisi de sang per tal d’avaluar el nombre d’eritròcits, leucòcits i 

plaquetes, així com la funció del fetge i els ronyons. 

Paral·lelament, saber l’estadi en el qual es troba el càncer del pacient és fonamental 

per prendre la decisió correcta respecte al tractament. Quan al càncer de pulmó, per 

donar el tractament més òptim, també s’ha de tenir en compte si es tracta d’un CPCP o 

d’un CPCNP. 

CPCP 
 

Quan el cáncer de pulmó de cèl·lules petites es troba en l’estadi II, normalment es 

sotmet als pacients a una cirurgia. En alguns casos es recomana quimioteràpia abans 

de la cirurgia per tal de reduir el tumor. Després de la cirurgia s’examina el teixit extret 

per veure si han quedat cèl·lules canceroses pels voltants. En cas afirmatiu cal fer una  
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segona cirurgia. Tot i així, normalment es recomana una quimioteràpia després de la 

cirurgia per tractar de destruir qualsevol tipus de cèl·lula cancerosa que hagi pogut 

quedar. 

Quan el CPCP ja es troba en un estadi més avançat com ho és l’estadi III, el pacient 

haurà de tractar-se mitjançant una combinació de quimioteràpia i radioteràpia. Per als 

pacients que poden tolerar-ho el tractament comença amb aquesta combinació. Tot 

seguit el metge considera la cirurgia si és que el tumor es pot extirpar totalment i si el 

pacient té un bon estat de salut. D’altra banda, per aquelles persones que no tenen un 

bon estat de salut per tolerar una cirurgia, només es dóna radioteràpia combinada 

amb quimioteràpia. 

Quan en el càncer s’hi dóna una metàstasi, per tant, quan es troba en l’estadi IV, el 

tractament dependrà del lloc on s’hagi produït aquesta metàstasi. Si la salut del 

pacient és mitjanament bona, els tractaments poden ajudar a prolongar la seva vida i 

fer sentir millor al pacient alleujant els símptomes, encara que no sigui probable que el 

curin. 

CPCNP 
 

Quan el càncer de pulmó de cèl·lules no petites es troba en l’estadi I o II, aquest està 

localitzat al pulmó i, per tant, es pot curar amb cirurgia curativa en la majoria dels 

casos. En aquests estadis, factors com l’edat avançada o la presència d’altres  malalties 

poden esdevenir problemes per a la cirurgia. 

Quan el CPCNP es troba en l’estadi III, és a dir, en un estadi prou avançat, no és 

possible recomanar un tractament únic. El millor enfocament per pacients que es 

trobin en aquest estadi és una combinació de totes les modalitats de tractament; 

cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. 

Quan el CPCNP presenta metàstasi i, per tant, quan es troba en l’estadi IV, una  cirurgia 

seria incapaç d’eliminar el tumor per complet. Respecte a la radioteràpia, aquesta és 

indicada com un tractament pal·liatiu. En aquests casos, la quimioteràpia com a 

teràpia sistemàtica és el  pilar del tractament. 

26 
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1.7. ESTADIS DE DESENVOLUPAMENT 
 

L’estadi de desenvolupament es refereix a l’extensió del càncer, és a dir, com de gran 

és el tumor i si s’ha estès. Gràcies a això, que ens permet classificar el tumor en la  fase 

en la qual es troba, es pot elaborar un pronòstic del pacient i determinar el tractament 

més adequat. 

Els sistemes per determinar els estadis de desenvolupament dels càncers estan en 

contínua revisió, produïda a partir de les recerques que es realitzen. Actualment el 

sistema que s’utilitza més freqüentment per poder-ho determinar és el TNM. Aquestes 

sigles fan referència a tres aspectes diferents del càncer. 

 T: Es refereix a la mida i l’extensió del tumor primari. 

 
 N: Es refereix als ganglis que estan afectats. 

 
 M: Es refereix a si el càncer ha tingut una metàstasis, és a dir, si ja està estès 

a altres zones, més enllà dels ganglis regionals. 

Quan un càncer es descriu pel sistema TNM, després de cada lletra trobarem un 

número que informa amb més detall sobre el càncer que s’està observant. 

Categoria T: 
 

Dins d’aquesta categoria en podem trobar sis de diferents; TX,T0, T1, T2, T3 i T4. Tot i 

així,   aquestes categories es poden subdividir. 

Quan parlem de TX estem parlant d’un tumor que no es pot avaluar, és a dir, d’un 

tumor que no és observable. En aquest cas els metges saben que hi ha un tumor degut 

a la presència de cèl·lules malignes en el rentat bronquial o el esput (procediments pel 

qual es prenen cèl·lules de l’interior de les vies respiratòries que condueixen als 

pulmons), però el tumor no pot ser visualitzar a través d’imatges o broncoscòpies. 

T0 fa referència a quan no hi ha evidència de l’existència del tumor. De fet, T0N0M0 

correspondria a la situació d’absència de tumor, no hi ha tumor, no hi ha ganglis 

afectats i  no   hi  ha metàstasi. T0 es  conserva perquè  excepcionalment no  hi ha  un
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tumor visible, però una biòpsia a un gangli o a una metàstasi pot mostrar que hi ha 

tumor, encara que no es vegi. Aquestes situacions son teòricament possibles, però a la 

pràctica no es donen, o són molt excepcionals. 

En la categoria T1 podem trobar T1a quan el tumor és d’un màxim de 2 cm, T1b quan 

el tumor es mes gran de 2 cm però no supera els 3 cm. 

En la categoria T2 podem trobar T2a quan el tumor és més gran de tres centímetres i 

més petit o igual a cinc. El cas de T2b es dóna quan el tumor té més de 5 cm però no 

supera els 7 cm. Aquesta darrera categoria també és pot distingir perquè els seus 

tumors poden envair el bronqui principal sense envair la carina, que és la part que es 

troba a la base de la tràquea que separa les obertures dreta i esquerra dels bronquis 

principals. També poden envair la pleura visceral i s’associa amb l’atelèctasi 

(disminució o col·lapse del teixit pulmonar a conseqüència de la manca d’aire als 

alvèols) i la pneumonitis obstructiva (el tumor crea una obstrucció total que 

disminueix la quantitat d’oxigen que passa pels alvèols). 

Finalment podem trobar les categories T3 que té lloc quan el tumor és major de set 

centímetres i T4 quan el tumor envaeix alguna estructura vital (com els grans vasos), 

independentment de la seva mida. 

 
Categoria N: 
 

Gràcies a la presència o a l’absència de ganglis afectats es marcarà el pronòstic de la 

metàstasi. En aquesta component només existeixen cinc tipus de categories diferents 

basades ens les estacions ganglionars que envaeixen. D’aquesta manera podem trobar; 

NX, N0, N1, N2 i N3. 

Quan en l’observació del tumor es veu que els ganglis no es poden valorar es dóna el 

cas de la categoria NX. Parlem de N0 quan als ganglis no hi ha metàstasi. Es 

classifiquen en la categoria N1 si hi ha afectat a més d’un gangli amb una extensió 

directa del tumor, és a dir, una extensió immediata per part del tumor cap els ganglis, 

però a dins del pulmó. En N2 i N3 estan afectats ganglis entre pulmó i pulmó, al 

mediastí, i es diferencien perquè el primer cas només afecta a ganglis del mateix
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costat del tumor, i al segon hi ha ganglis afectats a l’altre costat. 

Categoria M 

 

Aquesta última categoria ens indicarà si el càncer s’ha estès i en cas afirmatiu quin és  

el grau  de la seva extensió. Hi podem trobar dos tipus; M0 i M1. 

Quan a la mostra observem que no hi ha metàstasis distants estarem parlant de M0. 

D’altra banda, quan es doni l’existència de metàstasis distants es tractarà de M1. 

Aquest últim tipus pot subdividir-se en M1a i M1b. Parlem de M1a quan el tumor té un 

o més nòduls malignes al tòrax (a l’altre pulmó, per exemple), com a metàstasi 

intratoràcica. Quan la metàstasi és a un lloc fora del tòrax (os, cervell,...) és metàstasi 

extratoràcica, la qual  correspon a M1b. 

1.7.1. AGRUPACIÓ PER ESTADIS 
 

Un cop s’ha identificat el tumor en la seva categoria del sistema TNM, queda 

classificar-lo en l’estadi adient. 

Podem trobar cinc estadis diferents que varien des del 0 fins al IV. Tot i així, de la 

mateixa manera que les categories tenen subdivisions, els estadis també es poden 

dividir depenent de la seva agrupació. Tenint en compte aquestes classificacions i 

consultant la bibliografia, epecialment la monografía “Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica”, s’ha proposat la següent taula per relacionar els 

estadis amb les categories del sistema TNM: 
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ESTADI T N M 

Carcinoma ocult TX N0 M0 

Estadi 0 TIS, carcinoma in situ* 

Estadi 

I 

IA T1 
(qualsevol) 

N0 M0 

IB T2A N0 M0 

 

 
Estadi 

II 

IIA T2B N0 M0 

 
 

IIB 

T1 
 

(qualsevol) 

T2A 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

 
 
 
 

 
Estadi 

III 

 
 
 

IIIA 

T1 
 

(qualsevol) 

T2 

(qualsevol) 

N2 

N2 

N1 

N0 o N1 

M0 

M0 

M0 

M0 

 
 

IIIB 

T1 
 

(qualsevol) 

T2 

N3 

N3 

N2 

M0 

M0 

M0 

Estadi 

IV 

IVA T 
(qualsevol) 

N 
(qualsevol) 

M1A 

IVB T 
(qualsevol) 

N 
(qualsevol) 

M1B 

 

*Grup de cèl·lules que romanen al mateix lloc on es van formar. Aquestes cèl·lules es 

poden tornar cancerígenes i disseminar-se, és a dir, escampar-se per altres teixits sans. 
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1.8. TINCIONS 
 

En la majoria de casos per poder observar bé una preparació microscòpica prèviament 

s’ha de tenyir per tal de poder identificar els diferents components que formen la 

mostra. A continuació, explicaré diferents mètodes utilitzats per tal de tenyir les 

preparacions del teixit pulmonar i identificar el càncer de la persona afectada. 

 
 

1.8.1. HEMATOXILINA EOSINA 
 

Aquest tipus de tinció s’utilitza per descriure i estudiar la gran majoria de teixits 

musculars i glandulars del cos. Un dels avantatges d’aquesta tinció és que és fàcil de 

realitzar i necessita poca instrumentalització. 

Primerament s’hidrata la mostra de teixit extret que estaba inclosa en parafina amb 

etanol en concentracions descendents des dels 100° als 70°. Arribats a aquest punt es 

submergeix la mostra en hematoxilina al voltant de deu minuts, després s’elimina 

l’excés d’hematoxilina amb aigua destil·lada i finalment es tenyeix durant trenta segons 

amb eosina. Per acabar, es fan banys en alcohols de concentracions creixents per tal de 

deshidratar la mostra i poder-la fixar per permetre una bona observació al microscopi. 

 

L’hematoxilina s’extreu d’una planta pròpia de Mèxic anomenada Haematoxylum 

campechianu.  D’aquesta planta  s’obté una  substància  que  a l’oxidar-se adquireix  un 

color morat i per tal d’augmentar la seva capacitat de coloració es combina amb ions 

metàl·lics de ferro i alumini obtenint l’hematoxilina. D’aquesta manera, l’hematoxilina 

s’uneix a molècules amb càrrega negativa com l’ADN i, conseqüentment, els nuclis de les 

cèl·lules queden tenyits de blau.  

 

 Dins de  l’eosina hi podem  trobar  dos tipus, l’eosina  groga i l’eosina  blava.    Ambdós 

 s’obtenen de la interacció amb el brom i la fluoresceïna. Les seves càrregues  negatives 

 s’uneixen a un compost amb càrregues positives, com el citoplasma, fent que aquest 

quedi tenyit de color rosa o vermell, depenent del temps de tinció i dels banys que se li 

donin a la mostra. 
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1.8.2. PAPANICOLAU 
 

 La tinció de Papanicolau és molt comuna pel que fa a preparacions del cérvix uterí, però 

tot i així, aquesta tinció es pot utilitzar per a fluids corporals i, en el cas de l’estudi dels 

càncers de pulmó, aquesta prova es realitza amb mostres del fluid pleural. 

Per tal de fer una bona tinció és fa ús de diferents colorants. S’utilitza Hematoxilina de 

Harris per tenyir el nuclèol que, com s’ha mencionat anteriorment, acabarà sent blau. El 

Orange G (OG-6), s’usa per tenyir el citoplasma d’aquelles cèl·lules que són més  denses, 

que acabarà per veure’s de color taronja. Finalment, també es fa servir l’eosina blava 

per tal d’acolorir el citoplasma, que quedarà tenyit de color rosa. 

Per dur a terme una tinció de Papanicolau cal que la mostra sigui prèviament fixada, és 

a dir, parar el funcionament metabòlic de les cèl·lules que formin la mostra, conservant 

la seva estructura i evitant la seva putrefacció, amb alcohol de 96° o Cytospray (solució 

alcohòlica). Tot seguit es neteja amb aigua i es submergeix  la  mostra en hematoxilina i 

es torna a netejar. A continuació s’hidrata la preparació amb aigua destil·lada i glicerol 

(compost orgànic) i es posa el colorant OG-6. S’hidrata novament la mostra amb l’aigua i 

el glicerol i es posa l’eosina, s’hidrata de nou i finalment aclarim la mostra. 
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1.9. HISTOLOGIA D’UN PULMÓ 

En una preparació microscòpica, un pulmó té una aspecte esponjós i hi podem distingir 

diferents components que  el formen: bronquis, bronquíols i alvèols. 

1.9.1. PULMÓ SA 
 

 

 

Els bronquíols terminals (T) constitueixen els passadissos de diàmetre més petit que 

provenen de les ramificacions dels bronquis. 

Cada bronquíol terminal es divideix per formar branques curtes de parets més fines 

anomenades bronquíols respiratoris (R). L’epiteli dels bronquíols respiratoris està 

mancat de cèl·lules caliciformes i està format, principalment, de cèl·lules ciliades. 

Cada bronquíol respiratori es divideix en diversos conductes llargs anomenats 

conductes alveolars (AD) que s’obren en nombrosos sacs alveolars (AS) i alvèols (A). Els 

conductes alveolars desemboquen en els sacs alveolars, espais amplis que cada un d’ells 

dóna lloc als alvèols. Cada alvèol està obert per un costat i revestit per cèl·lules 

epitelials extremadament primes. Al voltant de cada alvèol podem trobar una xarxa de 

capil·lars pulmonars procedents dels vasos pulmonars (V). 

Figura 2: P.R. Weather, H.G. Burkitt, V.G. Daniels “Histologia functional” , Ed. JIMS, Cambridge, 
1987 (Fig. 12-12. Porció terminal de l’arbre respiratori. X40) 
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Els alvèols es troben revestits per un epiteli el qual 

està format per dues cèl·lules diferents. La majoria 

de la superfície dels alvèols està coberta per 

cèl·lules grans, extremadament planes i conegudes 

com pneumòcits de tipus I(P1). També es presenten 

gran quantitats del segon tipus de cèl·lula 

conegudes amb el nom de pneumòcits de tipus II 

(P2), aquestes tenen una forma rodona i per això 

ocupen una proporció menor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: P.R. Wheather, H.G. Burkitt, V.G.Daniels “Histologia 
funcional”, Ed. JIMS, Cambridge, 1987 (Fig. 12-13 (a). Alvèols  
X480), tall gruixut 

 

Els pneumòcits de tipus I formen part de la capa per 

la qual els gasos es poden moure fàcilment. D’altra 

banda, es pneumòcits de tipus II disminueixen la 

tensió superficial dins dels alvèols, d’aquesta 

manera impedeixen el col·lapse alveolar durant 

l’espiració. 

 

 

 

Figura 4: P.R. Wheather, H.G. Burkitt, V.G.Daniels “Histologia funcional”, Ed. JIMS, Cambridge, 
1987 

(Fig. 12-13 (b). Alvèols  X480) tall fi 

Encara que el mecanisme de 

defensa dels sistema de 

conducció filtra la major part 

del material sòlid de l’aire 

inspirat, les partícules  petites 

sòlides arriben als alvèols i 

són capturades per les 

cèl·lules fagocitaries (M) que 

es troben a la paret alveolar o 

lliures en els espais alveolars 
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1.9.2 PULMÓ FUMADOR 
 

El tabaquisme té diversos efectes sobre el teixit pulmonar. El més obvi és l’acumulació de 

partícules sòlides en el pulmó. La major part d’aquestes partícules es concentra als ganglis 

limfàtics dispersos per tot el teixit pulmonar. 

 
                                                        Figura 5: Pulmó  d’un fumador,  

                                                        http://bio.rutgers.edu/~gb102/lab_10/1001am.html 
 
 

En els fumadors, les partícules atrapades i els carcinògens no es poden treure del pulmó, 

de manera que s’acumulen i es mantenen en contacte amb el teixit pulmonar durant 

llargs períodes de temps, augmentant el risc de càncer de pulmó. 

Els alvèols d’una persona fumadora, a diferència dels alvèols d’un pulmó sa, tendeixen a 

ser més grans i més allunyats. 

 

 

Pulmó sa Pulmó d’un fumador 

Figura 6: http://bio.rutgers.edu/~gb102/lab_10/1001am.html Figura 7: http://bio.rutgers.edu/~gb102/lab_10/1001am.html 

http://bio.rutgers.edu/~gb102/lab_10/1001am.html
http://bio.rutgers.edu/~gb102/lab_10/1001am.html
http://bio.rutgers.edu/~gb102/lab_10/1001am.html
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2. PART PRÀCTICA 
2.1. ESTADÍSTICA 

A continuació podem observar els resultats obtinguts de l’anàlisi estadístic que s’ha 

dut a terme a partir de la informació de dos-cents vint-i-tres pacients, tots majors de 

quaranta anys, que han patit càncer de pulmó. Aquestes dades provenen d’un arxiu 

“Excel” de la “Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica”. L’objectiu 

d’aquesta anàlisi estadística és veure la relació que hi ha entre els casos de cáncer de 

pulmó amb les característiques d’aquesta población (edat, sexe…). 

 

2.1.1. RELACIÓ ENTRE EL CÀNCER DE PULMÓ I EL SEXE DELS PACIENTS 

Amb aquesta gràfica podem observar que el càncer de pulmó ha afectat molt més als 

pacients de sexe masculí, ja que ha afectat gairebé sis vegades més als homes que a les 

dones entre els participants estudiats. 

2.1.2. ABUNDÀNCIA RELATIVA DELS TIPUS DE CÀNCER 
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Podem observar clarament que el càncer que predomina, ja que afecta a gairebé la 

meitat dels pacients, és l’adenocarcinoma. Tot seguit, el carcinoma escatós també 

afecta a una gran part dels pacients. D’altra banda el SARC i CPCP afecten a una minoria. 

 

2.1.3. ELS TIPUS DE CÀNCER SEGONS EL SEXE 

 

 

 

 
Amb aquestes gràfiques podem veure que l’adenocarcinoma predomina sobretot en les 

dones, mentre que en els homes, tant l’adenocarcinoma com el carcinoma escatós, 

afecten a quantitats de persones similars. En ambdós sexes el CPCP és el menys  

freqüent.
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2.1.4. ESTADIS DE DESENVOLUPAMENT 
 

 
Aquí veiem que dins de l’adenocarcinoma els estadis de desenvolupament que hi 

predominen són el IA i el IB. Cal remarcar que, no només en l’adenocarcinoma sinó 

també en els altres tipus de cáncer, no trobarem gaires pacients en estadis molt 

avançats, ja que aquests no els operen. 

 

 

Respecte el carcinoma escatós observem clarament que la majoria de pacients es 

troben en l’estadi de desenvolupament IB, mentre que l’estadi més avançat que hi 

poden trobar només arriba fins al IIIA, el percentatge del qual és unes set vegades més 

baix que el de l’estadi IB. 
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El carcinoma de cèl·lules grans és el que ha afectat a més pacients. Dos terços dels pacients 

que pateixen d’aquest tipus de càncer es troben en el segon estadi de desenvolupament, 

fent així que en el primer estadi només s’hi trobi menys d’un terç dels pacients. 

2.1.5. SUPERVIVÈNCIA DESPRÉS DE TRES ANYS 
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En aquestes gràfiques podem observar que la majoria de dones que han patit càncer de 

pulmó han sobreviscut després d’un seguiment de tres anys. D’altra banda quasi la 

meitat dels homes que patien càncer han mort després d’aquests tres anys. Per tant, les 

dones tenen un índex més elevat de supervivència. 

2.2. ESTADÍSTICA SEGONS LES EDATS 
 

2.2.1. EL CÀNCER SEGONS LES EDATS 

 

Dins de les persones de la mostra estudiada podem trobar una varietat d’edats entre 

els afectats pels diferents càncers de pulmó, tenint com a més jove un pacient de 

trenta un anys i com a més gran una persona de vuitanta quatre. La mitjana d’edat 

dels pacients afectats és de 65,75 anys.  

 

A continuació veurem com ha afectat el càncer de pulmó segons l’edat i el sexe  dels 

pacients estudiats. 
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Com es pot observar a la gràfica, el càncer ha afectat gairebé quatre cops més a 

aquelles persones que eren majors de seixanta anys. D’altra banda, a la mostra, trobem 

poca gent menor de seixanta que pateixi càncer. 

2.2.2. EL CÀNCER RESPECTE EL SEXE I LES EDATS 
 

 
 
Novament, però ara en el cas de les dones, predominen aquelles persones que són 

majors de seixanta anys i aquelles que són menors només representen una petita part. 

 
 

 
Pel que fa als pacients de sexe masculí trobem que, un altre cop, la majoria de pacients 

són majors de seixanta anys. Tot i així, en el cas dels homes hi ha més  pacients menors 

de seixanta anys afectats que en el cas de les dones.
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2.2.3. MENORS DE SEIXANTA ANYS 
 

 
Dins de les dones menors de seixanta anys podem veure que més de la meitat de les 

dones afectades es troben a la dècada d’entre els 50 i els 60 anys. D’altra banda, les 

dones restants es troben en la dècada que es troba entre els 40 i els 50 anys. 

 
 

Com en el cas de les dones, la majoria d’homes menors de seixanta anys es troben en la 

dècada d’entre els 50 i 60 anys. Però trobem que hi ha persones dels sexe masculí que es 

troben a la dècada d’entre els 30 i 40 anys, cosa que en el cas de les dones no passa.
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2.2.4. SUPERVIVÈNCIA DESPRÉS DE TRES ANYS 

 

 

 
En aquesta gràfica veiem que la gran majoria de dones majors de seixanta anys han 

pogut superar el càncer que patien mentre que poc més d’una quarta part no ho ha 

aonseguit. 

 

Al contrari que les dones, podem observar que en el cas del sexe masculí el grup de 

majors de seixanta anys té gairebé la mateixa quantitat de morts com de persones vives 

passats els tres anys. El fet que els homes presentin més morts que les dones pot ser 

degut a que ha coincidit amb altres malalties que els pacients ja tenien o que aquests es 

trobessin en estadis més desenvolupats i, per tant, més difícils de tractar. 
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Respecte a aquelles dones que són menors de seixanta anys podem veure que tenen 

un índex de mortalitat una mica més elevat que a aquelles que superaven aquesta 

edat. Tot i així, l’índex de supervivència, dins de les dones menors de seixanta, és el 

doble que el de mortalitat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas dels homes menors de seixanta s’hi troben unes proporcions molt similars al 

de les dones. D’aquesta manera veiem que l’índex de mortalitat dins dels homes és 

més baix quan aquests no superen els seixanta anys i, a conseqüència, el de 

supervivència ha augmentat. 
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3. ANATOMIA PATOLÒGICA 
 

3.1. RECONEIXEMENT DE LES PREPARACIONS MICROSCÒPIQUES 

La segona part de la part pràctica consisteix en el reconeixement dels diferents tipus de 

càncer a través de l’observació citològica. Per dur-la a terme, prèviament s’ha hagut de 

fer una recerca per familiaritzar-se amb les característiques dels diferents càncers de 

pulmó i, d'aquesta manera, poder classificar les mostres sense gaires dificultats. 

Aquestes preparacions han estat proporcionades per l’Eduard Monsó, metge de 

l’hospital Parc Taulí a Sabadell.   

 

3.2. PATRONS DE RECONEIXEMENT 

La taula que hi ha a continuació és un resum de les característiques dels càncers de 

pulmó més freqüents. Per la creació d’aquesta taula s’ha consultat la bibliografia. 

 
CPCP 

CPCNP 

ADENOCARCINOMA CARCINOMA ESCATÓS 
CARCINOMA DE 

CÈL·LULES GRANS 
CARCINOIDE 

Mida cèl·lules : petita 
 
Forma cèl·lules: oval 
o fusiforme 

 
Citoplasma: escàs. 
Aspecte blavós per 
la manca de 
citoplasma Sense 
nuclèol 

 
Més grans que 
els limfòcits 
petits. 

 
Emmotllament: el 
nucli d’una cèl·lula 
sembla saltar a un 
altre 

 

Mitosis 

Amb nuclèol 

Nius de cèl·lules  

Citoplasma: 
abundant  
 
Forma cèl·lules: 
columnar 

 
Mida cèl·lula: gran 

Algunes cèl·lules 
tumorals creixen al 
voltant dels alvèols. 

 

Aparença gelatinosa 

Amb nuclèol 

Nius de cèl·lules 

Citoplasma: 
queratinitzat i 
abundant 

 

Mida cèl·lula: gran 

Ponts intercel·lulars 

Perles de queratina 

Amb nuclèol 
prominent 

 
 Nius de cèl·lules 
 
Citoplasma: abundant 

 

Forma cèl·lules: 
poligonal 

 
Mida cèl·lula: gran 

Nuclis rodons 

 

Amb nuclèol 
 

 Nius de cèl·lules 
 
Citoplasma: abundant 
 
Forma cèl·lules: 
variada 
 
Nuclèols 
petits o 
indistints  
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3.2.1. CLAU DICOTÒMICA 
 

A continuació podem trobar la clau dicotòmica que he seguit en la meva part pràctica per tal de 

poder identificar els principals tipus de càncer de pulmó. La realització d’aquesta clau ha estat 

possible gràcies a les característiques recollides en la taula anterior. 

 

 
1 Les cèl·lules són petites, sense nuclèol i amb 

citoplasma escàs 

........................ CPCP 

1 Les cèl·lules no són petites, tenen nuclèol i 

citoplasma abundant 

........................ 2 

    

2 Les cèl·lules tenen forma de columna ........................ 3 

2 Les cèl·lules no tenen forma de columna ........................ 4 

    

3 Creixen al voltant dels alvèols ........................ ADENOCARCINOMA 

3 No creixen al voltant dels alvèols ........................ CARCINOIDE 

    

4 Té perles de queratina o ponts 

intercel·lulars 

........................ CARCINOMA 

ESCATÓS 

4 No té perles de queratina o ponts 

intercel·lulars 

........................ 5 

    

5 Té nuclèol prominent i cèl·lules poligonals ........................ CARCINOMA DE 

CÈL·LULES GRANS 

5 Té nuclèols petits i cèl·lules de forma 

variada 

........................ CARCINOIDE 

3.2.2. LES PREPARACIONS MICROSCÒPIQUES 

Conegudes les diferents característiques dels tipus de càncer de pulmó que hauran de 

ser identificats, és hora de començar la classificació. En aquesta part del treball s’han 

classificat setanta sis mostres microscòpiques, les quals podien ser; adenocarcinomes, 

carcinomes escatós, carcinomes de cèl·lules grans o bé carcinoides. Per tal de realitzar la 
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identificació amb el menor nombre d’errades possibles s’ha utilitzat la clau dicotòmica 

per cada una de les mostres.  

A continuació, s’explicará com s’han identificat sis mostres que han estat molt fàcils de 

classificar i d’altres sis que han fet dubtar i s’han classificat erròniament.  

3.2.2.1. MOSTRES BEN CLASSIFICADES 
 

Mostra 1: 

Aquesta mostra té cèl·lules grans, amb nuclèol i citoplasma abundant. Les cèl·lules no 

tenen forma columnar i tampoc contenen perles de queratina o ponts inercel·lulars. Per 

tant, es tracta d’un carcinoide. 

Mostra 27: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Perles de queratian 

Nius de 
cèl·lules 
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En ambdues mostres (la mostra 27 i la 40) es pot observar que les cèl·lules no són petites, 

tenen nuclèol i un citoplasma abundant. Les seves cèl·lules no són columnars. A més a més, 

observem que la primera mostra té perles de queratina mentre que la segona té ponts 

intecel·lulars. Per tant, es tracta d’un carcinoma escatós.  

 

Mostra 60: 

 
 

 

Pont 
intercel·lular 

Mostra 40: 
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Alvèol 
pulmonar 



 

47  

 

 

Aquestes dues mostres (la mostra 60 i la 63) tenen cèl·lules grans, amb nuclèols i el seu 

citoplasma és abundant. En ambdues preparacions, però sobretot en la segona, es pot veure 

que les seves cèl·lules són columnars. Cal afegir-li que aquestes cèl·lules creixen al voltant dels 

alvèols. Per tant, es tracta de dos casos d’adenocarcinoide. 

 

Mostra 72: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèl·lules 
columnars 

Nuclèol 
prominent 

Cèl·lules 
grans 

Mostra 63: 
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En aquesta mostra observem cèl·lules grans, amb nuclèol i citoplasma abundant. Les cèl·lules 

no tenen forma de columna i tampoc tenen perles de queratina o ponts intercel·lulars. A més a 

més, el nuclèol d’aquestes cèl·lules és molt prominent, per tant, ens trobem davant d’un 

carcinoma de cèl·lules grans. 

3.2.2.2. MOSTRES CLASSIFICADES ERRÒNIAMENT 
 

Mostra 19: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cèl·lues d’aquesta mostra són grans, amb nuclèol I citoplasma abundant. Les cèl·lules no 

tenen forma columnar, tampoc tenen perles de queratina o ponts intercel·lulars. Finalment, els 

seus nuclèols són petits i les cèl·lules semblen tenir formes variades. Tot això ens portaria a 

pensar que es tracta d’un carcinoide. No obstant, aquestra mostra és un carcinoma escatós.  

 

Mostra 14:  
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En aquesta mostra podem observar cèl·lules grans, amb nuclèol i citoplasma abundant. Les 

seves cèl·lules no tenen forma de columna i tampoc se li observen perles de queratina o ponts 

intercel·lulars. A més a més, els seus nuclèols són petits. Això ens fa creure que es el cas d’un 

carcinoide. No obstant, aquesta preparació correspon a una carcinoma escatós. 

 

Mostra 17:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta mostra veiem que les cèl·lules són grans, sense nuclèol i amb citoplasma abundant. 

Les seves cèl·lules no són columnars i tampoc mostres perles de queratina o ponts 

intercel·lulars. Finalment, els seus nuclèols es mostren bastant prominents. En conjunt, 

podríem que és un carcinoma de cèl·lules grans. No obstant, es tracta d’un carcinoma escatós. 
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Mostra 48: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra 55: 
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Tan la mostra 48 com la 55 mostren cèl·lules grans, amb nuclèol i citoplasma abundant. 

Aquestes cèl·lules no són columnars i tampoc presenten perles de queratina o ponts 

intercel·lulars. Cal afegir que mostren uns nuclèols prominents. Podríem pensar, doncs, que es 

tracta d’un carcinoma de cèl·lules grans. No obstant, estem davant de dos casos 

d’adenocarcinoma. 

 

 

Mostra 71:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta última mostra podem observar que les cèl·lules no són petites, tenen nuclèol i 

citoplasma abundant. A més a més, no tenen forma de columna i no creixen al voltant 

d’alvèols. En conjunt, podríem pensar que es tracta d’un carcinoide. No obstant, aquesta 

preparació és un adenocarcinoma. 
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4. CONCLUSIONS  
 
Amb la realització d’aquest treball de recerca, per una banda, s’ha volgut esbrinar de quina 

manera afecta el càncer de pulmó a les persones segons el seu sexe i la seva edat. Les 

conclusions que s’han pogut extreure de l’anàlisi estadístic, són que la majoria de càncers de 

pulmó es donen en persones per sobre dels seixanta anys. No només això, si no que el càncer 

de pulmó afecta més als homes que a les dones. Els dos tipus de càncer més típics són 

l’adenocarcinoma i el carcinoma escatós, aquest últim més comú en el sexe masculí. També 

s’ha pogut observar que no hi ha pacients en els estadis més avançats, això és degut a que 

aquests pacients no s’operen, les dades proporcionades eren relatives a pacients que havien 

estat operats, i el tractament que reben es pal·liatiu. Finalment, per ambdós sexes, l’índex de 

supervivència és més elevat que el de mortalitat. Tot i així, aquestes són les conclusions 

extretes d’una mostra formada per duescentes vint-i-tres persones, per tant, aquestes dades 

no s’haurien de generalitzar a tota la població que pateix càncer de pulmó. 

 

En la segona part de la part pràctica s’ha intentat classificar les diferents mostres 

microscòpiques (només el tipus de càncer) com ho hauria fet un patòleg. S’ha pogut fer un 

instrument, una clau dicotòmica, per classificar les mostres en funció del tipus de càncer. 

Aquesta clau dicotòmica s’ha aplicat i ha funcionat amb una certa eficiència ja que ha permès 

aconseguir un 67.10% d’encerts. No obstant, aquest instrument, tot i ser efectiu, no és suficient 

per classificar qualsevol preparació microscòpica. És per això que aquesta segona part pràctica 

ha comportat un error del 32.90%. Donat que algunes mostres són difícils d’identificar, entre 

patòlegs professionals poden haver-hi discrepàncies sobre quin tipus de càncer es tracta, i 

tenint en compte la meva inexperiència prèvia en aquest camp, fa que em senti satisfeta dels 

resultats obtinguts.  

 

Així, s’ha pogut comprovar que el diagnòstic citològic és un mètode molt eficaç per el 

diagnòstic de càncer de pulmó, tot i que a vegades pugui portar a confusions o errades degut a 

les imatges dubtoses. No es tracta de cap conclusió nova, ja que està demostrat des de fa 

temps i és una tècnica que s’utilitza àmpliament per a qualsevol tipus de càncer.  
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6. ANNEXOS 
 

6.1. ANNEX 1: TRES GENS RELACIONATS AMB EL CÀNCER DE PULMÓ: EGFR, ALK, 
KRAS 

 
Paral·lelament al objectiu principal del treball de recerca, s’ha volgut esbrinar quines espècies 

tenen una seqüència de gens relacionats amb el càncer de pulmó més propera a la humana i, 

per tant, amb les quals es podrien fer experimentació. Per poder dur a terme aquesta part del 

treball he utilitzat el programa PhylomeDB que m’ha ajudat a obtenir la seqüència de gens de 

cada espècie i, d’aquesta manera, trobar quina té més semblança amb la de l’Homo sapiens. 

Aquest programa em va estar proporcionat pel Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. 

Els gens que he buscat han estat tres de diferents: EGFR, KRAS i ALK. 

 

 

 

 

Figura 8: http://phylomedb.org/?q=search_tree&seqid=alk, seqüència de cada espècie del gen ALK per mitjà del programa 

PhylomeDB. 

 

L’EGFR (receptor del factor del creixement epidèrmic) és un receptor, codificat pel gen 

EGFR, que es troba a la superfície d’algunes cèl·lules en la qual s’uneix el factor de 

creixement epidèrmic i fa que les cèl·lules es multipliquin. Quan es dóna una sobreexpressió 

en el gen, és a dir, quan es creen més cèl·lules del que és normal, es produeix una major 

supervivència del tumor pulmonar i s’ha de donar una teràpia específica al malalt. La 

freqüència més alta d’aquesta mutació té lloc en carcinomes, dones asiàtiques i no 

fumadors. Les espècies que contenen aquest gen són Drosaphila melanogaster (mosca 
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comuna), Gallus gallus (gall de Bankiva), Homo sapiens (humà) i Mus musculus (ratolí 

comú). 

 

El KRAS és un gen que elabora la proteïna KRAS que participa en les vies de senyalització 

cel·lular i el creixement i mort de les cèl·lules. La mutació d’aquest gen s’ha detectat en 

diversos càncers, un dels quals és el del pulmó, en concret, els adenocarcinomes i té una 

forta associació amb persones fumadores. Aquest gen es presenta en el Gallus gallus, Danio 

rerio (peix zebra), Rattus norvegicus (rata comuna), Homo sapiens i Mus musculus. 

 

Les mutacions d’aquests dos gens condueixen a la producció d’una proteïna que està en 

constant activitat. Conseqüentment, les cèl·lules proliferen constantment donant lloc a la 

formació de tumors, per tant, al desenvolupament del càncer de pulmó. 

 

Finalment, trobem el ALK que és un gen que crea la proteïna ALK (quinasa de limfoma 

anaplàstic). Quan el gen muta, aquest envia senyals perquè les cèl·lules creixin i es 

divideixin, per tant, es dóna una proliferació cel·lular anormal. Aquesta classe de mutació és 

més comuna en no fumadors o poc fumadors. Els organismes que posseeixen aquest gen 

són l’ Homo sapiens, Drosophila melanogaster, Mus musculus, Rattus norvegicus i Gallus 

gallus. 

 

D'acord amb el gen EGFR, la seqüència animal del gen que és més semblant a la humana és 

la del Mus musculus, és a dir, la del ratolí comú. Tot i així també té una semblança (tot i que 

les diferències són més marcades) amb el Danio rerio (peix zebra). 

 

Respecte el gen KRAS, l'organisme amb una seqüència més semblant a la de l'Homo sapiens 

és la del Ratus novergicus, és a dir, el de la rata comuna. També podem veure que aquesta 

seqüència té una forta semblança amb la del Mus musculus. 

 

Finalment, la seqüència d'un organisme del gen ALK més semblant a la de l’espècie humana 

és la seqüència del Mus musculus. Cal tenir en compte, però, que el final de la seqüència és 

força diferent i la seva similitud recau, sobretot, en el seu començament. 
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Tenint tot això en consideració, si volguéssim experimentar amb algun d’aquests gens, el 

més adient seria treballar amb ratolins, Mus musculus, ja que aquests tenen les seqüències 

dels aminoàcids que formen les proteïnes esmentades més semblants a les humanes, per 

tant, el resultats serien més fiables. Tot  i  així,  si  ens  referim  al  ALK,  els  resultats  

podrien  ser  força diferents entre humans i ratolins, ja que la seqüència té més diferències 

respecte les altres. 
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6.2. ANNEX 2: CLASSIFICACIÓ DE LES PREPARACIONS MICROSCÒPIQUES 

 
A continuació podem trobar, en la seva classificació, totes aquelles preparacions 

microscòpiques que no s’han mostrat en el treball sobre el total de les setanta-sis mostres 

utilitzades per poder dur a terme la segona part pràtica. 

 

   

Mostra 2: Carcinoide Mostra 3: Carcinoide Mostra 4: Carcinoide 

   

Mostra 5: Carcinoide Mostra 6: Carcinoide Mostra 7: Carcinoide 

   

Mostra 8: Carcinoide Mostra 9: Carcinoide Mostra 10: Carcinoide 
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Mostra 11: Carcinoide Mostra 12: Carcinoide Mostra 13: Carcinoma escatós 

  
 

Mostra 15: Carcinoma escatós Mostra 16: Carcinoma escatós Mostra 18: Carcinoma escatós 

  
 

Mostra 20: Carcinoma escatós Mostra 21: Carcinoma escatós Mostra 22: Carcinoma escatós 
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Mostra 23: Carcinoma escatós Mostra 24: Carcinoma escatós Mostra 25: Carcinoma escatós 

   

Mostra 26: Carcinoma escatós Mostra 28: Carcinoma escatós Mostra 29: Carcinoma escatós 

   

Mostra 30: Carcinoma escatós Mostra 31: Carcinoma escatós Mostra 32: Carcinoma escatós 
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Mostra 33: Carcinoma escatós Mostra 34: Carcinoma escatós Mostra 35: Carcinoma escatós 

   

Mostra 36: Carcinoma escatós Mostra 37: Carcinoma escatós Mostra 38: Carcinoma escatós 

 

 

 

Mostra 39: Carcinoma escatós Mostra 41: Carcinoma escatós Mostra 42: Carcinoma escatós 
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Mostra 43: Carcinoma escatós Mostra 44: Adenocarcinoma Mostra 45: Adenocarcinoma  

   

Mostra 46: Adenocarcinoma Mostra 47: Adenocarcinoma Mostra 49: Adenocarcinoma 

  
 

Mostra 50: Adenocarcinoma Mostra 51: Adenocarcinoma Mostra 52: Adenocarcinoma 
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Mostra 53: Carcinoma escatós Mostra 54: Carcinoma escatós Mostra 56: Adenocarcinoma  

 
  

Mostra 57: Adenocarcinoma Mostra 58: Adenocarcinoma Mostra 59: Adenocarcinoma 

   

Mostra 61: Adenocarcinoma Mostra 62: Adenocarcinoma Mostra 64: Adenocarcinoma 
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Mostra 65:  Adenocarcinoma Mostra 66:  Adenocarcinoma Mostra 67: Adenocarcinoma  

   

Mostra 68: Adenocarcinoma  Mostra 69: Adenocarcinoma Mostra 70: Adenocarcinoma 

 

 
  

Mostra 73: Carcinoma de cèl·lules 
grans 

Mostra 74: Carcinoma de cèl·lules 
grans 

Mostra 75: Carcinoma de 
cèl·lules grans 

 

Mostra 76: Carcinoma de cèl·lules 
grans 
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