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1. INTRODUCCIÓ 

Les malalties hematooncològiques, és molt probable que la majoria de persones no coneguin el 

significat d’aquesta paraula i, fins i tot, és possible que el primer cop que la sentin es pensin 

que no estem parlant en català, però la realitat és que en el nostre dia a dia és una paraula que, 

malauradament, és molt probable que hi tinguem contacte directe o coneguem algú que en 

tingui. Perquè segurament tots, o gairebé tots coneixem algú que ha patit un càncer de sang o, 

si més no, té algun conegut que n’ha patit un. 

1.1. Motivació 

Jo mateixa, el primer cop que la vaig sentir em va sonar molt estranya, i mai una paraula tan 

desconeguda m’havia marcat tant. 

Tenia 8 anys quan a la meva mare li van diagnosticar una malaltia hematooncològica, 

concretament un limfoma. Durant aquella època, jo només entenia què volia dir càncer i per mi 

aquella paraula no tenia cap significat bo. L’únic que coneixia sobre aquesta malaltia era el que 

la meva mare m’havia explicat: “Dins el seu cos hi havia uns soldats dolents que li estaven fent 

mal i l’única manera de fer-los fora era enviant-hi uns soldats bons que els matessin. El 

problema d’aquests era que els havien de posar a l’hospital i, per tant, no la veuria durant uns 

quants dies. A més a més, com que eren uns soldats molt forts també farien “mal” a algunes 

coses que ella tenia bé. Per exemple, farien que els seus cabells caiguessin.” Més endavant vaig 

començar a comprendre que, al tractament que feien aquells soldats bons a l’hospital, li’n deien 

quimioteràpia, també vaig entendre que a partir d’aquell moment moltes coses canviarien a 

casa. Tot i així, al meu cap hi quedaven alguns interrogants, però jo mai no ho havia dit a ningú. 

Al cap de poc temps, la meva mare ja estava curada del càncer i jo havia après que no tots els 

significats d’aquesta paraula són dolents: mai havia estat tan unida a la meva família i mai havia 

valorat les coses com ho vaig començar a fer des d’aquell moment. Malgrat això, aquells 

interrogants ja s’havien clavat al meu interior. 

Tot va canviar 8 anys després. Uns problemes personals em van portar a obrir-me molt amb la 

meva família, sobretot amb la meva mare fins que un dia al cotxe li vaig explicar que dins meu 

feia molts anys que hi havia un gran clau que estava clavat al meu interior amb molta força i 

que l’única manera amb la qual em veia capaç de treure’l era coneixent més sobre el que li 

havia passat. No faltava molt per haver de decidir quin seria el meu tema del Treball de Recerca 



  Les malalties hematooncològiques 
 

5 

 

i vaig pensar que no hi hauria millor manera d’arrencar-lo que estudiant les malalties 

hematooncològiques en el treball més important que he fet al llarg de la meva etapa escolar. 

Des que la meva mare va tenir la malaltia, ella ha intentat ajudar el màxim a les persones que 

coneixíem, i que estaven patint un càncer, explicant la seva experiència i jo sempre he admirat 

aquest fet. Així doncs, jo també volia posar el meu granet de sorra per a ajudar a aquelles 

persones que ho necessitessin, sobretot després de veure com tota la informació respecte a 

aquestes malalties és poc clara i complicada d’entendre.    

1.2. Objectius 

En aquest treball tinc dos objectius molt clars. Per un costat, vull aprendre més sobre aquestes 

malalties i crec que és vital que no tot el treball estigui basat en la cerca d’informació. D'aquesta 

manera, i tenint en compte que un punt molt important en una malaltia és el seu diagnòstic, i, 

sent conscient que en un futur m’agradaria dedicar-me a treballar en un laboratori, també he 

volgut incloure en el treball una part més pràctica que es tracta d’anar a visitar l’hospital Althaia 

i passar-hi un matí per a conèixer més l’hospital de dia i el laboratori. 

L’altre objectiu principal del meu treball és poder ajudar als malalts i a les seves famílies. Per 

aquest motiu, he decidit endreçar tota la informació que està desordenada i crear una pàgina 

web que l’organitzi. Amb ella el que m’agradaria fer és, a part de parlar de les malalties, anar 

més enllà i tractar temes com pot ser l’alimentació o l’acompanyament al dol si, malauradament, 

no hi hagués un bon desenllaç. A més a més, aquestes parts també podrien ajudar a malalts que 

pateixin alguna altra malaltia diferent. A la mateixa pàgina penso que estaria molt bé incloure 

també una part on la gent pugui explicar el seu cas, és a dir, que hi hagués un apartat on les 

persones poguessin parlar de la seva experiència ja que cada cas de malaltia hematooncològica 

és un món i algunes estan fortament relacionades. 

1.3. Hipòtesi 

Manca d'informació de caràcter divulgatiu sobre les malalties de caràcter hematooncològic ja 

sigui en català o en castellà. 

Desconeixement sobre activitats per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts que pateixin 

malalties hematooncològiques, per la qual cosa es pot fer menys dur el transcurs de la malaltia. 
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1.4. Procediment 

Per a la realització d’aquest treball, faré una cerca exhaustiva d’informació sobre les malalties. 

Tota aquesta informació, que estarà en tot moment supervisada i comprovada per la doctora 

Elena Cabezudo, una metgessa que treballava a l’hospital Althaia de Manresa i va portar la 

meva mare quan estava malalta, l’ordenaré seguint el seu consell. 

També tinc la intenció de visitar aquest hospital, conèixer-lo una mica més i conèixer de primera 

mà com es treballa en aquest centre, el seu personal i els seus pacients. 

D'altra banda, crearé un lloc web on recopilaré tota aquesta informació de forma purament 

divulgativa. A més a més, hi inclouré un fòrum de suport al pacient amb experiències de 

pacients juntament amb un recull d'informació que es dona de part de l'hospital als malalts quan 

se'ls diagnostiquen aquestes malalties.  
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2. FONAMENTS TEÒRICS 

2.1. El càncer 

Biòpsia / Exèresi: Extracció de teixits del lloc afectat per poder-los analitzar. 

Càncer invasiu: Càncer que s’ha mogut del lloc on inicialment estava, que ha fet metàstasi. 

Càncer localitzat: Càncer que no s’ha mogut o que ho ha fet només als teixits del seu costat. 

Càncer primari: Càncer que s’ha originat al òrgan on es troba. 

Càncer secundari: Terme emprat en oncologia per referir-se a un segon càncer, diferent a 

l’inicial, que apareix després de rebre tractament (quimioteràpia o radioteràpia) per un càncer 

previ. 

Estadi: És com es classifica l’estat d’un càncer segons el grau d’invasió del cos. 

Marcadors tumorals: Substància alliberada per una cèl·lula afectada (o una cèl·lula que en 

detecta una) que després es pot trobar a la sang, a l’orina o a altres líquids orgànics i pot orientar 

el diagnòstic. 

Metàstasi: Neoplàsia en un òrgan originada pel desplaçament des d’un altre òrgan mitjançant 

el sistema circulatori o el sistema limfàtic. 

Neoplàsia benigna: Tumor benigne. És a dir, que mitjançant un tumor que amb una operació 

es podrà eliminar i no causarà problemes al malalt. 

Neoplàsia maligna: Tumor maligne o càncer. És a dir, que és més invasiu i pot produir 

metàstasi a distància. 

Recidiva: Passa quan un càncer, suposadament eliminat, torna a aparèixer. 

2.2. La sang i la medul·la òssia 

La sang és un teixit líquid format per cèl·lules i plasma que 

recorre tot el cos a través dels vasos sanguinis per alimentar-

lo. Aquest teixit és l’encarregat de transportar elements 

vitals per a la nostra vida, com l’oxigen i els nutrients, per 

tot el cos i eliminar-ne aquells que no necessitem. Tot això 

fa que la sang sigui un element essencial per a nosaltres. 

Il·lustració 1: Les cèl·lules de la sang. Font: 

Fundació Josep Carreras. 
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Una persona adulta té aproximadament cinc litres de sang, des quals tres són plasma i els altres 

cèl·lules. 

2.2.1. Les hematies o eritròcits 

Les hematies, també anomenades eritròcits, són els 

components més abundants a la sang: n’hi ha entre 

quatre i cinc milions cada mil·lilitre de sang. A més 

a més, són les cèl·lules més petites del cos humà, 

tenen un diàmetre de set micròmetres i un gruix de 

dos. Una de les seves característiques més clares és 

la pèrdua del nucli, que li dona la seva característica 

forma de disc bicòncau, per tal d’augmentar 

l’emmagatzematge d’hemoglobina, una proteïna 

capaç de transportar oxigen i diòxid de carboni gràcies a la incorporació en la seva composició 

del ferro, imprescindible per a poder realitzar aquest transport. Aquesta proteïna és vital per la 

funció dels eritròcits: transportar l’oxigen des del pulmó fins al cos i el diòxid de carboni del 

cos als pulmons. Les hematies es creen a la medul·la òssia i tenen una vida mitjana de tres 

mesos, per la qual cosa la seva producció és permanent al llarg de la vida.. 

2.2.2. Els leucòcits 

Els leucòcits són les cèl·lules menys abundants de 

la sang (només en són un 1%) i la seva funció és, 

principalment, defensar el nostre cos de l’atac de 

bacteris, virus, paràsits i fongs. Al contrari que els 

eritròcits, tenen un nucli definit i són més grans, 

però la seva vida és molt més curta, de menys de 

12 hores, per aquest motiu la medul·la òssia n’ha 

de crear milions a diari. Es poden diferenciar cinc 

tipus diferents de leucòcits: els neutròfils, el limfòcits, els eosinòfils, els basòfils i els monòcits. 

Neutròfils: són els leucòcits més abundants, d’entre un 45 a un 70% del total, i són els 

encarregats d’eliminar del nostre cos els bacteris petits i les substàncies alienes. Es poden 

reconèixer pel seu nucli que té entre tres i cinc lòbuls.  

Il·lustració 2: Hematies. Font: hematies.net 

Il·lustració 3: Tipus de leucòcits. Font: Am-medicine "Editada" 
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Limfòcits: n’hi entre un 20 i un 40% del total i es poden classificar en tres tipus (limfòcits T, 

limfòcits B i natural killer), generalment la seva feina és la formació d’anticossos i la creació 

de la resposta immunitària específica. Es poden reconèixer pel seu nucli gran i esfèric i la poca 

presència de citoplasma.  

Monòcits: entre un 3 i un 7 %, la seva feina és eliminar del cos els bacteris grans i els elements 

estranys. Es caracteritzen pel seu nucli en forma de mongeta.  

Eosinòfils: entre un 1 i un 3%, ataquen els paràsits i controlen les inflamacions per reaccions 

al·lèrgiques. Es caracteritzen pel seu nucli amb dos lòbuls. 

Basòfils: menys d’un 1%, alliberen histamines i anticoagulants i es caracteritzen pel seu nucli 

fosc. 

2.2.3. Els trombòcits 

Els trombòcits són els components sanguinis que menys volum ocupen a causa de la seva petita 

mida (2 – 4 micròmetres) ja que, per quantitat, entre 150000 i 400000 de trombòcits cada 

mil·límetre cúbic, n’hi ha més que leucòcits. El seu aspecte és de forma irregular i tampoc tenen 

nucli. La seva funció principal també és vital i és de defensa, atès que s’encarreguen de parar 

els coàguls i hemorràgies quan es produeix una ferida.  

2.2.4. La medul·la òssia 

La medul·la òssia (MO) és un teixit que està al centre de la 

majoria dels ossos del nostre cos. Podem trobar dos tipus 

de medul·la òssia: la medul·la òssia vermella i la medul·la 

òssia groga. 

La medul·la òssia vermella és l’encarregada de l’hematopoesi, al seu interior conté les 

cèl·lules mare que, en un futur és convertiran en les hematies, els leucòcits i els trombòcits. La 

medul·la òssia groga, en canvi, conté greixos i la seva funció és acumular-los. En el nostre cos 

tenim els dos tipus de medul·la, i al llarg de la nostra vida va variant la proporció que tenim 

entre una i l’altra. Quan naixem la majoria que tenim és vermella, però, amb el pas dels anys 

l’anem perdent fins a arribar a un punt on la majoria és groga, mentre que només queda MO 

vermella a les vèrtebres, a l’estèrnum, a les costelles i a la pelvis. 

 

Il·lustració 4: Medul·la òssia. Font: Teachpe.com 
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2.3. L’hematopoesi 

2.3.1. Què és l’hematopoesi? 

L’hematopoesi és un procés que és duu a terme a la medul·la òssia vermella per produir les 

cèl·lules sanguínies. 

2.3.2. Per què es fa l’hematopoesi? 

Com he explicat en l’apartat de les cèl·lules sanguínies, la vida d’aquestes no és molt llarga i 

necessitem que es renovin contínuament per poder mantenir estable la quantitat de cèl·lules 

sanguínies en el nostre cos. 

2.3.3. Com és l’hematopoesi? 

El procés de l’hematopoesi comença amb una cèl·lula mare multipotencial gràcies a la qual, 

mitjançant el procés de mitosi, obtenim dues cèl·lules idèntiques. Una d’elles es torna a dividir 

per recomençar el procés i l’altre es diferencia cap a un tipus de cèl·lula sanguínia.  

La primera diferenciació que pateix la cèl·lula és cap a una cèl·lula mare limfoide (CLP) si s’ha 

de convertir en un limfòcit, o cap a una cèl·lula mare mieloide (CMP) per formar qualsevol de 

les altres cèl·lules que trobem a la sang. 

La cèl·lula mare limfoide es pot diferenciar en una cèl·lula Pre-T o en una cèl·lula Pre-B. Així 

doncs, després de la maduració d’aquestes cèl·lules s’obtindrà un limfòcit T en el primer cas o 

un limfòcit B en el segon cas, on, a més a més també es pot obtenir una cèl·lula del plasma. 

La cèl·lula mare mieloide, en canvi, es pot diferenciar en 6 cèl·lules prèvies diferents, 5 d’elles, 

després de madurar formaran les hematies, les plaquetes, els basòfils, els eosinòfils, els 

neutròfils i els monòcits. 
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Tot aquest procés el podem veure representat en la il·lustració 5: 

Il·lustració 5: Hematopoesi. Font: Sigma-Aldrich 

2.4. Els ganglis limfàtics 

Els ganglis limfàtics, també coneguts com a nòduls 

limfàtics, són òrgans del sistema immunitari que podem 

trobar per tot el cos units pels vasos limfàtics, conductes que 

transporten la limfa. El seu objectiu és filtrar les substàncies 

que passen per la limfa amb la finalitat de detectar partícules 

estranyes. 

Una de les seves característiques més importants és que, quan en el seu interior arriba alguna 

infecció contra la que ha de lluitar, s’inflen o s’allarguen, fet que permet que el malalt detecti 

que té un problema i pugui dirigir-se al metge a rebre el diagnòstic corresponent. En alguns 

casos pot ser un problema lleu, però, en altres, aquest pot ser greu, com pot ser un càncer.  

Il·lustració 6: Els ganglis limfàtics. Font: 

HolaDoctor, coyright Shutterstock 
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3. LES MALALTIES HEMATOONCOLÒGIQUES 

Les malalties hematooncològiques són els càncers de sang. Dins d’aquest grup de càncers hi 

destaquen tres grans tipus. Els limfomes, la leucèmia aguda i el mieloma. 

Començarem parlant dels limfomes, dins dels quals podem trobar dos grans grups: el limfoma 

de Hodgkin i els limfomes de no Hodgkin, els qual ja diferenciarem des d’un inici, ja que, entre 

ells són bastant diferents i tenen, només, alguns punts en comú. 

3.1. Limfoma de Hodgkin 

El limfoma de Hodgkin és un tipus de càncer del sistema limfàtic que afecta, concretament, als 

limfòcits B. Aquesta malaltia rep el nom d’un metge anglès que l’any 1832 la va descriure per 

primer cop: Thomas Hodgkin. Aquest expert va redactar que, després d’analitzar a alguns 

pacients post mortem havia pogut observar l’augment dels ganglis limfàtics en alguns d’ells. El 

seu objectiu era contrastar-ho amb altres malalties ja existents i, tot i creure inicialment que 

podria tractar-se d’un cas de tuberculosi, va acabar concloent que allò que estava veient no era 

cap malaltia ja detectada anteriorment, havia de ser quelcom diferent. Aquesta observació de 

Hodgkin, precisament, és una de les característiques principals 

d’aquest limfoma, la inflamació dels ganglis limfàtics. 

L’altra característica molt important és la presència de les 

cèl·lules de Reed-Sternberg, uns limfòcits que tenen una forma 

anormal i que solen tenir més d’un nucli. 

3.1.1. Etiologia 

Tot i haver-hi algunes hipòtesis sobre l’etiologia d’aquesta malaltia, actualment, encara no se 

n’ha pogut verificar cap. Per tant, les causes del limfoma de Hodgkin són desconegudes i l’únic 

que se sap del cert és que no és una malaltia contagiosa. 

“Podria ser que el causant del limfoma fos un virus?”, 

aquesta és la pregunta que es fan la majoria dels 

investigadors d’aquesta malaltia. El fonament d’aquesta 

teoria es basa en dues idees: primerament, s’ha 

comprovat que la gent que pateix mononucleosi 

infecciosa (una infecció on el virus d’Epstein-Barr 

Il·lustració 7: Cèl·lula de Reed-

Sternberg (2016). Font: ASH, copyright 

Girish Venkataraman 

Il·lustració 8: Virus d'Epstein-Barr. Font: Dra. Zemba 
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(Human herpesvirus 4) n’és la principal causa) tenen tres vegades més risc de patir la malaltia. 

A més a més, s’ha pogut demostrar que aquest virus està integrat a les cèl·lules tumorals en el 

50% dels casos. Aquesta mateixa dada és la que no permet que aquesta hipòtesi sigui 

completament verificada, no s’ha pogut confirmar la presència del virus en la totalitat de casos. 

Una altra observació que s’ha pogut fer respecte a la malaltia, és que els pacients pateixen 

alteracions en el nombre de cromosomes i alguns d’aquests guanyen, de manera recurrent, 

material genètic. Relacionant-ho amb la teoria anterior, es creu que potser és el virus el que pot 

produir aquestes alteracions genètiques que podrien ser la causa de la malaltia. També s’ha 

pogut observar que les persones que tenen el sistema immunològic debilitat són més propenses 

a patir la malaltia, per exemple, les persones amb la sida. 

3.1.2. Epidemiologia 

El limfoma de Hodgkin és, segurament, el més conegut de tots els limfomes, malgrat que només 

en representa un terç dels casos de limfoma diagnosticats. A més a més, no trobem una gran 

quantitat de casos (entre 2 i 4 casos per cada 100.000 habitants i any), això representa que, 

segons els números, a Catalunya (amb dades del 2017) hi hauria entre uns 150 i 300 casos 

anuals. 

Segons s’ha pogut veure, la malaltia no afecta per igual a totes les edats: la majora de malalts 

tenen entre 15 i 30 anys o són majors de 50 anys. A més a més, s’ha vist que els homes de raça 

blanca i d’alt nivell socioeconòmic són els grup de persones que pateixen amb més freqüència 

la malaltia. Els familiars de pacients i les persones que han patit mononucleosi infecciosa, com 

ja he dit a l’apartat anterior, també són persones amb major risc d’estar afectats per la malaltia. 

3.1.3. Classificació / tipus1 

Tipus Subtipus Freqüència Característiques principals 

Limfoma de 

Hodgkin 

predomini 

limfocític 

nodular 

 19% 

- No presenta cèl·lules de Reed-

Sternberg. 

- És comuna en homes i persones d’entre 

30 i 50 anys. 

                                                 
1 La classificació està realitzada per l’Organització Mundial de la Salut l’any 2016. 
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- Hi ha recaigudes múltiples i la malaltia 

es pot transformar en un limfoma no 

Hodgkin. 

Limfoma de 

Hodgkin clàssic 

Ric en 

limfòcits 
10% 

- Presenta poques cèl·lules de Reed-

Sternberg . 

- És comuna en homes i persones d’entre 

30 i 50 anys. 

- El diagnòstic no és fàcil però té un bon 

pronòstic. 

Amb 

esclerosi 

nodular 

54% 

- Presenta cèl·lules de Reed-Sternberg 

ocasionalment. 

- És comuna en persones d’entre 15 i 35 

anys. 

- Presenta el virus d’Epstein-Barr 

(Human herpesvirus 4) en un 40% dels 

casos. 

- Té bon pronòstic. 

Amb 

cel·lularitat 

mixta 

16% 

- Les cèl·lules de Reed-Sternberg són 

freqüents. 

- És comuna en homes, en persones 

d’entre 35 i 45 anys i en persones amb 

el VIH positiu. 

- Presenta el virus d’Epstein-Barr 

(Human herpesvirus 4) en un 75% dels 

casos. 

- Sol diagnosticar-se quan la malaltia ja 

està en estadis avançats. 

Amb 

depleció 

limfocítica. 

1% 

- Les cèl·lules de Reed-Sternberg són 

abundants 

- És comuna en persones d’entre 30 i 50 

anys. 

- Limfòcits escassos. 

- Es presenta en estadis avançats. 
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- Se sol associar amb la infecció del VIH. 

- És el limfoma de Hodgkin amb pitjor 

pronòstic. 

 

3.1.4. Símptomes 

Com ja havia mencionat amb anterioritat, concretament a la introducció de la malaltia, una de 

les característiques principals del limfoma de Hodgkin té relació amb els ganglis limfàtics. Es 

tracta, concretament, d’un augment progressiu i indolor. Només s’han pogut trobar moments 

dolorosos en alguns pacients quan ingereixen alcohol.  

En la manifestació clínica inicial de la malaltia, que afecta 

principalment la zona cervical-supraclavicular (60-80%) que 

podem veure representada a la il·lustració 9 a la zona del coll, 

tot i que també pot afectar la zona axil·lar (10-20%) i 

l’engonal (5-10%) situades també a la il·lustració 9 a les 

zones de l’axil·la i el pubis respectivament, però més 

endavant poden acabar unint-se i formant aglomerats. Aquest 

símptoma, a més a més, pot comportar problemes 

compressius quan els ganglis creixen molt, entre ells podem 

trobar el síndrome de la vena cava superior o obstrucció 

abdominal. Amb l'aparició d'aquests símptomes, és necessari 

que el pacient sigui tractat immediatament. 

Tot i així, també cal destacar que aquesta inflamació pot afectar diferent segons el tipus de 

limfoma de Hodgkin. Per exemple, en el limfoma de Hodgkin predomini limfocític nodular els 

pacients no tenen símptomes destacables, senzillament poden patir les inflamacions durant 

períodes llargs de temps on la seva mida va augmentant i disminuint i, per tant, passen més 

desapercebudes pel malalt. 

La inflamació dels ganglis limfàtics no és l’únic símptoma de la malaltia, també hi ha els 

anomenats “símptomes B”, un grup de símptomes generals que alguns pacients també han pogut 

experimentar. Entre ells hi ha la febre, la qual sol ser remitent, i sol anar acompanyada amb la 

sudoració nocturna i la pèrdua important de pes. 

Il·lustració 9: Regions dels ganglis limfàtics. 

Font: Wikipedia 
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3.1.5. Diagnòstic 

Per diagnosticar un limfoma és vital la realització d’una biòpsia. Però, què és? Una biòpsia és 

una tècnica que s’utilitza per a veure l’estat d’algunes cèl·lules o teixits del nostre cos. Per a 

realitzar una biòpsia, una persona especialitzada extraurà al pacient aquestes cèl·lules o teixits 

que necessiten ser analitzats. Aquestes mostres s’enviaran als patòlegs, que, utilitzant un 

microscopi, observaran les cèl·lules i, posteriorment, els realitzaran algunes proves amb 

l’objectiu d’arribar a una conclusió final encertada, o sigui, saber si el pacient pateix o no càncer 

i, en cas afirmatiu, saber quin pateix. En el cas del limfoma, aquesta mostra s’extraurà dels 

ganglis limfàtics per a un correcte diagnòstic. 

Una biòpsia pot ser complementada amb altres proves. Una de les proves més comunes, la qual 

és la primera que es realitza al pacient (abans de la biòpsia), és un anàlisi de sang on s’observa 

la quantitat de cada tipus de cèl·lules sanguínies al cos del pacient i la VSG, o sigui, la velocitat 

amb la qual les hematies es dipositen al fons del tub d’assaig amb l’objectiu de detectar si hi ha 

alguna inflamació, infecció o tumor. 

Una altra prova que es pot utilitzar com a complement és l’observació dels ganglis limfàtics, la 

melsa i el fetge, els quals, com he dit a l’apartat anterior, pateixen una inflamació. També és 

pot realitzar la prova del VIH ja que aquestes dues malalties es solen confondre. 

Un cop el limfoma ha estat diagnosticat es realitzen 

estudis d’imatge per observar l’extensió del mateix, o 

sigui, s’obtenen imatges de l’interior del cos. Aquests 

estudis inclouen proves com radiografies, el TAC o el 

PET. El TAC (tomografia axial computeritzada), 

també anomenat escàner, és una prova on, mitjançant 

raigs X, s’obtenen imatges tridimensionals o amb talls 

transversals de l’interior del cos, el PET (tomografia d’emissió de positrons) és una prova on 

es distribueixen substancies marcades de manera radioactiva, les quals són captades en major 

quantitat per les cèl·lules amb major activitat (com les tumorals), fet que permet que s’obtingui 

una imatge d’on estan situades aquestes. El TAC i el PET es poden realitzar de forma 

combinada. 

Il·lustració 10: TAC (2017). Font: Hospital la Paloma 
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3.1.6. Tractament 

El tractament del limfoma de Hodgkin és un tractament exitós en més del 80% dels pacients. 

Aquest sol ser la combinació de la quimioteràpia i de la radioteràpia, però, que són aquestes 

dues teràpies? 

La quimioteràpia és un tractament que sol arribar al pacient per via oral o intravenosa, en aquest 

segon cas es posa a l’hospital de dia, amb l’objectiu d’eliminar les cèl·lules canceroses o evitar 

la propagació del càncer. Aquest tractament actua de manera que no permet a les cèl·lules 

dividir-se, les canceroses, amb una gran capacitat de dividir-se, són les més afectades, però, tot 

i així, també afecta les cèl·lules sanes del cos del pacient, per la qual cosa trobem els coneguts 

efectes secundaris de la quimioteràpia, com la caiguda dels cabells. La quimioteràpia es fa 

mitjançant una combinació de fàrmacs que, combinats mitjançant gran varietat de formes, 

poden crear molts esquemes de quimioteràpia que actuen de forma diferent, i, per tant, 

presenten diferents efectes secundaris. En el cas del limfoma de Hodgkin s’aplica una esquema 

de quimioteràpia que rep el nom de ABVD ja que està formada per adriamicina, bleominicina, 

vinblastina i dacarbacina. Es tracta d’un esquema molt eficaç i poc tòxic que aconsegueix molt 

bons resultats en els pacients. Tot i així, de vegades s’utilitzen altres combinacions (Stanford V 

o BEACOPP) les quals tenen millors resultats però són més tòxiques i poden crear neoplàsies 

secundàries. 

Il·lustració 11: Aplicació de la quimioteràpia. Font: vivatumusica 

La radioteràpia, en canvi, és un tractament que utilitza la radiació per a afectar l’ADN de les 

cèl·lules canceroses i aconseguir que aquestes no puguin seguir dividint-se o, fins i tot, que es 

morin. Aquest procés és bastant lent, ja que es necessiten dies o setmanes de tractament per a 

poder influenciar el necessari en l’ADN com per aconseguir el comportament que volem en la 

cèl·lula i, després del tractament, el cos encara tarda setmanes o mesos en expulsar les cèl·lules 

mortes. Hi ha dos tipus de radioteràpia, la radioteràpia externa on una màquina envia la radiació 

a la part específica que es vol tractar del pacient i la radioteràpia interna on es posa la radiació, 
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sòlida o líquida, a l’interior del cos del pacient. En el cas del limfoma, quan aquest no està en 

un estat molt avançat, s’aplica només la radioteràpia, i, en altres casos, es pot utilitzar com a 

complement de la quimioteràpia per a fer un tractament combinat. 

Il·lustració 12: Aplicació de la radioteràpia (2015). Font: Hospital Vall d'Hebron 

La recaiguda o la resistència al tractament 

Quan parlem del tractament del limfoma parlem d’un tractament molt eficaç on la majoria dels 

pacients es curen, però també hi ha altres pacients que no aconsegueixen vèncer a la malaltia 

(5-10%) o que recauen després d’haver-la eliminat (20-30%). En aquestes situacions, el 

pronòstic normalment no és tan favorable. L’única manera que aquest sigui favorable és quan 

el tractament del pacient que ha recaigut era només la radioteràpia, ja que llavors s’aplica la 

quimioteràpia mencionada anteriorment. 

En els altres, s’aplica una quimioteràpia de rescat i, si hi ha resposta, es realitza un 

trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics, o sigui, la medul·la del pacient s’elimina 

utilitzant dosis altes de medicament i radioteràpia i es substitueix per una medul·la sana del 

mateix pacient, ja que parlem d’un trasplantament autòleg. Si parléssim d’un trasplantament 

al·logènic, seria procedent d’un donant, que s’utilitza en certs casos com per exemple en 

persones que han recaigut després d’un trasplantament autòleg. 

3.1.7. Prevenció 

En el limfoma de Hodgkin la prevenció és molt complicada, ja que els seus factors de risc són 

molt complicats o impossibles de controlar. Els dos factors que podrien semblar controlables 

són el relacionat amb la SIDA, ja que es podria prevenir prevenint la malaltia (utilitzar protecció 

en les relacions sexuals, utilitzar agulles esterilitzades...) i allò que està relacionat amb  la 

mononucleosi infecciosa però no es coneix com poder prevenir aquesta infecció. 
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3.2. Limfoma no Hodgkin 

Els limfomes no Hodgkin són tots els limfomes que hi ha excepte, com ja diu el seu nom, el de 

Hodgkin, ja que no presenten la cèl·lula de Reed-Sternberg. 

En aquest cas els limfomes no Hodgkin no afecten tan sols als limfòcits B, sinó que també 

afecten al T i als limfòcits de tipus natural killer. Una manera alternativa de classificar-los, 

emprada amb anterioritat a les classificacions actuals, era segons la cèl·lula afectada. 

Actualment aquest mètode ha canviat, ara es classifiquen segons la similitud dels processos que 

desencadena cada malaltia, per la qual cosa trobarem línies d'actuació similars. Tot i així, cada 

cas té un tractament personalitzat, atès que cada malalt pot patir una evolució molt variable de 

la malaltia. 

3.2.1. Etiologia 

La majoria de limfomes no Hodgkin, igual que el limfoma de Hodgkin, no tenen una etiologia 

coneguda. Malgrat això, n’hi ha alguns la causa dels quals és coneguda, i sol ser causada per 

un virus, un bacteri o un protozou. 

Un cas d’aquests és el del limfoma no Hodgkin més conegut, el limfoma de Burkitt, en el qual 

més endavant aprofundirem més. En els afectats per aquesta malaltia s’ha trobat que al genoma 

de les cèl·lules tumorals hi ha l’ADN del virus d’Epstein-Barr (Human herpesvirus 4). A més 

a més, també s’hi ha reconegut l’efecte del protozou Plasmodi (Plasmodium) que produeix un 

estat d’immunosupressió que ajuda el virus a actuar. 

Hi ha altres malalties que poden ser causades per un retrovirus anomenat HTLV-1, el virus de 

l’herpes humà 8 o bacteris com l’Helicobacter pylori, la Chalamydia psittaci o la Borrellia 

burgdoferi que afecten, els dos primers, a la mucosa i, la tercera, a la pell. 

Un altra causa de les malalties és quan l’afectat pateix una situació d’immunodeficiència (per 

exemple la sida o algun trastorn autoimmune), ja que les cèl·lules tumorals dels limfomes es 

desenvolupen en una d’aquestes situacions. 

3.2.2. Epidemiologia 

Els limfomes no Hodgkin, tot i no ser tan coneguts, tenen més incidència en la societat, 

concretament representen un 7% de totes les neoplàsies (malignes i benignes). A Espanya, per 
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exemple, representen uns 13,1 casos per cada 100.000 habitants anualment. En aquest cas no 

podem parlar, com en el cas dels limfomes de Hodgkin, d’una dada a nivell mundial, ja que, la 

raça i la zona geogràfica poden variar els resultats. La majoria dels afectats per la malaltia són 

homes d’entre 60 i 70 anys. 

També cal destacar que es va poder observar un increment 

dels casos entre el final del segle XX i el principi del segle 

XXI, tot i que ara està estabilitzada. Podem veure aquesta 

tendència en la il·lustració 13, amb dades extretes a 

Austràlia que, per situació climatològica i de nivell de vida 

podria ser equiparable a l'Estat espanyol. 

3.2.3. Classificació / tipus 

Al contrari que els limfomes de Hodgkin, de limfomes no Hodgkin n’hi ha molts tipus i, per 

tant, la seva classificació és molt més complexa. Aquest fet ha produït que, des de l’any 1942 

quan Gall i Mallory van fer la primera classificació fixant-se en la morfologia de la malaltia, 

hagin anat apareixent noves classificacions gràcies a les tècniques contemporànies a aquestes. 

Tot i així, últimament s’ha trobat una classificació general i acceptada per tothom. El primer 

gran pas per aconseguir-la va ser quan l’any 1994 la REAL (Revised European-American of 

Lymphoid Neoplasms Classifications) va classificar les malalties segons la morfologia, la 

immunologia i la genètica. Aquesta classificació va ser la base per l’OMS (Organització 

Mundial de la Salut) per crear, 3 anys després, una nova classificació amb el consens 

d’hematòlegs i oncòlegs clínics, que a part dels criteris de la REAL, també tenia en compte el 

perfil clínic. Aquesta classificació, després de la modificació l’any 2008 i l’actualització l’any 

2016, és la utilitzada actualment i és fonamental per a poder establir un pronòstic i una via de 

tractament. 

Classificació de l’Organització Mundial de la Salut per a les neoplàsies limfoides (2016) 

De cèl·lules B De cèl·lules T i NK 

Neoplàsies de cèl·lules precursores B 

Leucèmia/limfoma limfoblàstic 

Neoplàsies de cèl·lules precursores T 

Leucèmia/limfoma limfoblàstic 

Neoplàsies de cèl·lules B madures 

LLC/limfoma limfocític de cèl·lula petita 

Limfocitosis monoclonal de cèl·lules B 

Neoplàsies de cèl·lules T i NK madures 

Leucèmia prolimfocítica de cèl·lules T 

Leucèmia de limfòcits grans granulars T 

Il·lustració 13: Gràfic de la incidència i 

mortalitat de persones amb limfoma no 

Hodgkin a Austràlia. Font: Cancer Austràlia 
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Limfoma marginal esplènic 

Tricoleucèmia 

Leucèmia/limfoma esplènic inclassificable 

Limfoma limfoplasmàtic 

Limfoma marginal extranodal del teixit 

limfoide associat a mucoses (MALT) 

Limfoma fol·licular 

Limfoma fol·licular tipus pediàtric 

Limfoma fol·licular primari cutani  

Limfoma de cèl·lules del mantell 

Limfoma difós de cèl·lula gran B 

LDCGB ric en cèl·lules T i histiòcits 

LDCGB primari del SNC 

LDCGB cutani, tipus cama 

LDCGB VEB positiu no especificat 

LDCGB associat a inflamació crònica 

LDCGB VHH-8 positiu no especificat 

Granulomatosis limfoide 

Limfoma de cèl·lula gran B mediastínico 

Limfoma de cèl·lula gran B intravascular 

Limfoma de cèl·lula gran B ALK positiu 

Limfoma de cèl·lula gran B VHH-8 

Limfoma plasmablàstic 

Limfoma primari de cavitats 

Limfoma de Burkitt 

Limfoma d’alt grau de cèl·lules B amb 

reordenaments MYC i BCL-2 i/o BCL-6 

Limfoma d’alt grau de cèl·lules B no 

especificat 

Limfoma de cèl·lules B inclassificable, amb 

trets intermèdies entre difós de cèl·lula gran i 

limfoma de Hodgkin clàssic 

Malalties cròniques limfoproliferatives de 

cèl·lules NK 

Limfoma sistemàtic T VEB positiu de la 

infància 

Micosis fungoide 

Síndrome de Sézary 

Limfoma de cèl·lula T citotòxica primari 

cutani agressiu CD8 positiu amb 

epidermotropisme 

Limfoma T CD8 positiu primari cutani acral 

Malaltia limfoproliferativa T de cèl·lula 

petita/ mitjana CD4 positiu primàriament 

cutani 

Limfoma T fol·licular 

Limfoma T perifèric nodal amb fenotip TFH 

Malalties limfoproliferatives T VEB positiu 

de la infància 

Limfoma T associat a enteropatia 

Limfoma T mepatoesplènic 

Limfoma T tipus panniculitis subcutània 

Malalties limfoproliferatives T cutànies CD30 

positiu. 

Limfomes T primaris cutanis γδ 

Limfomes T perifèrics no especificats 

Limfoma T angioimmunoblàstic 

Limfoma anaplàsic de cèl·lules grans ALK 

negatiu 

Limfoma anaplàsic de cèl·lules grans associat 

a implants 

Leucèmia agressiva de cèl·lules NK 

Leucèmia/Limfoma T de l’adult 

Limfoproliferatius postransplant Neoplàsies histiocítiques i dendrítiques 
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Hiperplàsia plasmacítica 

Mononucleosi infecciosa 

Hiperplàsia fol·licular florida 

Linfoproliferatiu polimòrfic postransplant 

Linfoproliferatiu monomòrfic postransplant 

Sarcoma histiocític 

Histiocitosis de cèl·lules de Lengerhans 

Sarcoma de cèl·lules de Lengerhans 

Tumor de cèl·lules indeterminades 

dendrítiques 

Sarcoma de cèl·lules interdigitants 

dendrítiques 

Sarcoma de cèl·lules fol·liculars dendrítiques 

Tumor de cèl·lules reticulars fibroblàstiques 

Xantogranuloma juvenil disseminat 

Malaltia d’Erdheim-Chester 

Taula 1. Extreta de: SWERDLOW, Steven H., et al. (2016). The 2016 revision of the World Health Organization (WHO) classification of 

lymphoid neoplasms. Blood. 

El limfoma no Hodgkin més conegut és el limfoma de Burkitt. El fet que fa que aquest limfoma 

destaqui és la raresa de la seva causa. Aquest limfoma és causat pel virus d’Epstein-Barr 

(Human herpesvirus 4) a l’Àfrica central i no és contagiosa. La seva raresa apareix pel fet que 

el virus als països desenvolupats causa mononucleosi infecciosa. Per tant, la característica 

diferencial és que, en funció de la zona geogràfica, el virus causa una malaltia o una altra, fet 

que els científics encara no han aconseguit explicar.  

3.2.4. Símptomes 

Tal com he mencionat en l’apartat anterior, hi ha molts tipus de limfomes no Hodgkin i, per 

tant, els símptomes també seran diferents segons cadascun. Tot i així, n’hi ha alguns de comuns 

per a tots aquests limfomes. 

De la mateixa manera que passava amb el limfoma de Hodgkin, els 

limfomes no Hodgkin també presenten una inflamació en els 

ganglis limfàtics, aquesta tampoc provoca dolor en el pacient i 

solen tenir una mida variable i una distribució asimètrica. 

A més a més, en certs casos no hi ha tan sols una afectació als 

ganglis limfàtics, sinó que afecta també a alguns òrgans. El cas més 

comú correspon a la medul·la òssia. Tanmateix, altres òrgans com 

el tracte gastrointestinal o el sistema nerviós central també es poden 

veure afectats. 

Il·lustració 14: Esplenomegàlia. Font: 
Mayo foundation for medical 

eductation and research. 
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Una altre símptoma que pot aparèixer és l’esplenomegàlia, és a dir, l’engrandiment de la melsa. 

A la il·lustració 14 es pot veure clarament aquest problema, en el dibuix en què es pot observar 

la mida normal de la melsa (spleen amb anglès) i, al seu voltant, representat amb una línia 

discontínua podem veure clarament la mida de la melsa quan el pacient té esplenomegàlia 

(outline of enlarged spleen en el dibuix). 

Els últims símptomes que es poden presentar, els quals també els podem trobar amb més 

freqüència en el limfoma de Hodgkin, són els anomenats símptomes B (febre, sudoració 

nocturna i pèrdua de pes), amb els quals el pronòstic de la malaltia és més desfavorable. 

3.2.5. Diagnòstic 

El diagnòstic del limfoma no Hodgkin s’assembla molt al diagnòstic del limfoma de Hodgkin. 

Per a fer memòria, la base del diagnòstic és la realització d’una biòpsia, que en el cas del 

limfoma no Hodgkin s’haurà de realitzar amb una mostra dels ganglis limfàtics i una mostra 

del òrgan afectat en el cas que la malaltia hagi afectat algun òrgan com el cervell, la pell, 

l’abdomen o l’estómac. Un anàlisi de sang també podrà ser un bon complement pel diagnòstic 

o, com amb el limfoma de Hodgkin, el primer pas per al diagnòstic. També serà vital, un cop 

fet el diagnòstic, veure com s’han escampat les cèl·lules amb la transformació maligna, i, per 

tant, es realitzarà una radiografia del tòrax, un TAC o una biòpsia òssia, amb la qual 

aprofundirem més en l’apartat de diagnòstic de la leucèmia aguda. 

Un altra part important pel diagnòstic del limfoma no Hodgkin serà un examen clínic complert 

on el metge inclourà els símptomes del pacient, els factors de risc als quals ha estat exposat, 

l’historial familiar o l’estat dels ganglis limfàtics, entre d’altres. 

3.2.6. Tractament 

A causa de la gran varietat de limfomes no Hodgkin, el tractament serà totalment personalitzat 

per a cada pacient i, fins i tot, es podran provar diverses opcions per a veure si funciona o no. 

Hi ha diferents opcions terapèutiques i tot dependrà de la histologia, l’extensió del limfoma, 

l’estat general, l’edat del pacient o si el limfoma es indolent o agressiu. Malgrat tot això, el 

tractament es sol basar en la quimioteràpia, la radioteràpia només s’utilitzarà en limfomes 

indolents molt localitzats.  
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Referent a la quimioteràpia, no s’aplicarà el mateix esquema que en el limfoma de Hodgkin. 

En aquest cas hi haurà altres opcions de poliquimioteràpies com podem veure en la taula 2  

 Dosi/m2 Dies Freqüència 

CVP* 

Ciclofosfamida 

Vincristina 

Prednisona 

 

400 mg 

1,4 mg (màx. 2 mg)  

100 mg (vocal) 

 

1 - 5 

1 

1 - 5 

Cada 3 setmanes 

CHOP 

Ciclofosfamida 

Adriamicina 

Vincristina 

Prednisona 

 

750 mg 

50 mg 

1,4 mg (màx. 3 mg) 

100 mg (vocal) 

 

1 

1 

1 

1 - 5 

Cada 2/3 setmanes 

R-CHOP 

Rituximab 

CHOP 

 

375 mg 

 

1 Cada 2/3 setmanes 

ESHAP* 

VP-16 

Cisplatí 

Metilprednisona 

Citarabina 

 

40 mg 

35 mg 

500 mg 

2 g 

 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

5 

Cada 3/4 setmanes 

ICE* 

Ifosfamida 

VP -16 

Carboplatí 

 

2 g 

75 mg 

350 mg 

 

1 - 3 

1 - 3 

1 - 3 

Cada 2/3 setmanes 

R-bendamustina 

Rituximab 

Bendamustina 

 

375 mg 

90 mg 

 

1 

1 - 2 

Cada 4 setmanes 

FMD* 

Fludarabina 

Mitoxantrona 

Dexametasona 

 

25 mg 

10 mg 

20 mg 

 

1 - 3 

1 

1 - 3 

Cada 4 setmanes 

*Aquests esquemes es solen associar també amb el rituximab, en els limfomes B 

Taula 2. Extreta de: MORALEDA JIMÉNEZ, J.M. (2017). Pregrado de Hematología, Madrid: 4a edició. Luzán5. p. 412 
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Sobre la taula, cal destacar que el rituximab és un medicament d’immunoteràpia i que 

l’esquema que sol ser més utilitzat és el CHOP. 

També, en alguns casos, es realitza un trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics o 

un trasplantament al·logènic com a consolidació del tractament.  

La recaiguda o la resistència al tractament 

Quan el pacient pateix una recaiguda o resistència el tractament, el pronòstic és molt advers i 

l’esperança de vida es redueix molt.  

Llavors hi ha dues línies d’actuació, per un costat, en els limfomes indolents es pot aplicar una 

altra quimioteràpia o, si han passat més de 12 mesos des de la primer remissió, es podria aplicar 

el mateix tractament tenint en compte que la pròxima remissió pot ser més propera i, per tant, 

serà necessari un tractament de manteniment per evitar-ho. Per l’altre costat, en els limfomes 

agressius serà més complicat i, probablement s’utilitzarà com a solució un tractament en estudis 

experimentals o una altra quimioteràpia en dosis altes. 

3.2.7. Prevenció 

La prevenció del limfoma no Hodgkin és molt semblant a la del limfoma de Hodgkin, la manera 

de prevenir-ho és prevenint les malalties com la SIDA.  

3.3. Leucèmia aguda 

Quan a les cèl·lules de la sang pateixen una transformació maligna i, aquestes, s’acumulen a la 

sang i a la medul·la òssia, estem parlant d’una leucèmia. 

Dins aquesta malaltia podem trobar-hi dos grans grups, les leucèmies agudes i les leucèmies 

cròniques. En aquest treball parlarem només de les primeres, les quals són molt invasives i, 

sense un tractament, poden dur a la mort. Tot i així tenen un tractament eficaç i, per tant, és una 

malaltia majoritàriament curable. 

3.3.1. Etiologia 

La leucèmia és una malaltia que s’origina per culpa d’una acumulació de mutacions genètiques 

a les cèl·lules transformades. Aquestes mutacions són molt comunes en les cèl·lules de la sang 

ja que, com ja hem vist, aquestes es renoven diàriament, la qual cosa provoca que la probabilitat 

que es produeixi un error o que els agents mutàgens hi afectin és més elevada. 
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Però quins són aquests agents mutàgens?  

 Edat: el cos d’una persona gran serà més propens a patir mutacions i el d’un nen, a causa 

de la velocitat en què realitza el procés, també. 

 Problemes genètics (síndromes hereditaris): les persones afectades per síndromes que 

han vist alterat el seu ADN com per exemple el síndrome de Down tenen una 

probabilitat més altra de patir una mutació genètica. 

 Agents mutàgens externs: el virus, els agents físics com les radiacions o els agents 

químics com el benzè també afecten al nostre ADN. 

3.3.2. Epidemiologia  

Aquestes malalties tenen una incidència molt semblant a la dels limfomes de Hodgkin, entre 2 

i 3 casos per cada 100.000 habitants i any. Això ho podem extrapolar a Catalunya, per la qual 

cosa trobarem entre 150 i 225 casos si ens basem en les dades de població de l’any 2017. Cal 

mencionar també, que suposen gairebé un 10% de tots els càncers (neoplàsies malignes). 

Aquesta malaltia, malauradament, és el càncer més comú en els nens ja que, en el seu cas, 

representa un 30% del total. Tot i així, el seu diagnòstic no sol arribar fins a l’edat adulta. 

3.3.3. Classificació / tipus 

La leucèmia aguda es pot classificar en dos grans grups: les leucèmies agudes mieloides i les 

leucèmies agudes limfoides. 

Les leucèmies agudes mieloides (LAM) són les leucèmies agudes que comencen en totes les 

cèl·lules sanguínies que estan sent creades a la medul·la, excepte els limfòcits, i llavors es 

trasllada a la sang. Dins d’aquest tipus hi existeixen alguns subtipus, concretament, segons 

l’OMS, que les organitza segons les causes que les produeixen. En trobem sis, dins de les quals 

trobarem més subtipus. 

TIPUS SUBTIPUS 

LAM amb certes anomalies genètiques LAM amb una translocació entre els 

cromosomes 8 i 21 

LAM amb una translocació o inversió en el 

cromosoma 16 
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LAM amb una translocació entre els 

cromosomes 9 i 11 

LA premieloide amb una translocació entre 

els cromosomes 15 i 17 

LAM amb una translocació entre els 

cromosomes 6 i 9 

LAM amb una translocació o inversió en el 

cromosoma 3 

LAM (megacarioblàstica) amb una 

translocació entre els cromosomes 1 i 22 

LAM amb canvis relacionats amb la 

mielodisplàsia 

 

LAM relacionat amb l’administració 

prèvia de quimioteràpia o radioteràpia  

LAM amb maduració mínima 

LAM sense maduració 

LAM amb maduració 

Leucèmia mielomonocítica aguda 

Leucèmia monocítica aguda 

Leucèmia eritroide aguda 

Leucèmia megacarioblàstica aguda 

Leucèmia basòfila aguda 

Panmielosis amb fibrosis aguda 

Sarcoma mieloide  

Proliferacions mieloides relacionades amb 

la síndrome de Down 

Mielopoesis transitòria anormal 

Leucèmia mieloide associada a la síndrome 

de Down 

Leucèmies agudes indiferenciades i 

bifenotípiques 

 

Taula 3. Extreta de: ARBER, Daniel A., et al. (2016). The 2016 revision to the World Health Organization (WHO) classification of myeloid 

neoplasms and acute leukemia. Blood. 

Una característica d’aquest tipus de leucèmies és que són les anomenades “dels adults” ja que 

aquest grup de persones són els més propensos a patir-les. 

Per l’altra banda, existeixen les leucèmies agudes limfoides les quals tenen el seu inici en els 

limfòcits de la medul·la òssia. Si ho comparem amb els limfomes ens pot semblar que es tracta 
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de la mateixa malaltia, però hi ha certes diferències. Per exemple a les parts del cos que ataquen, 

la leucèmia afecta més la medul·la i la sang, en canvi, els limfomes afecten més els ganglis, al 

sistema limfàtic. Aquest tipus de leucèmies agudes, al contrari que l’altre, els més propensos a 

patir-la són els infants i els seus subtipus, es classifiquen segons la cèl·lula que afecten. 

TIPUS SUBTIPUS 

LAL de tipus B LAL de tipus B NOS 

LAL de tipus B amb anormalitats genètiques 

recurrents 

LAL de tipus B amb una translocació entre 

els cromosomes 9 i 22 

LAL de tipus B amb una translocació entre 

els cromosomes 12 i 21 

LAL de tipus B amb hiperdiploidia 

LAL de tipus B amb hipodiploidia 

LAL de tipus B amb un translocació entre els 

cromosomes 5 i 14 

LAL de tipus B amb una translocació entre 

els cromosomes 1 i 19 

LAL de tipus T ETP T-LAL 

Limfoma o leucèmia limfoblàstica de la 

cèl·lula NK. 

Taula 4. Extreta de: ARBER, Daniel A., et al. (2016). The 2016 revision to the World Health Organization (WHO) classification of myeloid 

neoplasms and acute leukemia. Blood. 

3.3.4. Símptomes 

Com hem pogut veure, la leucèmia aguda té molts tipus i subtipus, però aquests tenen certes 

coses en comú, una de les quals són alguns símptomes que es troben freqüentment en els 

pacients de leucèmia aguda i són causats, principalment, per la insuficiència de medul·la òssia 

que ocasiona la malaltia. 

L’acumulació de les cèl·lules que han patit una transformació maligna en aquest lloc afecta en 

la formació de les cèl·lules sanguínies i, per tant, provoca una anèmia i una trombocitopènia. 

Aquesta provoca que el cos estigui debilitat, la qual cosa s’expressa mitjançant febre, sudoració 

nocturna, pèrdua de pes, esgotament constant, infeccions freqüents o greus, l’aparició 
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d’hematomes o el mal d’ossos, entre d’altres. Un altre símptoma que podem trobar i, que és 

comú en les dues malalties tractades anteriorment, és la inflamació dels ganglis limfàtics, de la 

melsa i del fetge.  

3.3.5. Diagnòstic 

Per a diagnosticar les leucèmies agudes, serà vital realitzar un anàlisi clínic complert, on es 

tingui en compte els símptomes del pacient per a comparar-los amb els de la leucèmia aguda i 

els seus antecedents mèdics per a tenir en compte tots els factors de risc. També serà molt 

important la realització d’una anàlisi de sang on serà imprescindible observar la quantitat de 

cèl·lules sanguínies que té el pacient i serà un dels primers passos per al diagnòstic, malgrat 

que no podrà donar una resposta precisa sobre si el pacient pateix o no la malaltia. 

Per aconseguir confirmar quina malaltia pateix el pacient, les proves es realitzaran amb mostres 

de la medul·la òssia. Si aquesta mostra és líquida, estarem parlant d’un mielograma. En canvi, 

si la mostra és líquida i hi ha os, estarem parlant d’una biòpsia òssia. Tanmateix, cal destacar 

que la prova més concorrent és la primera i, per tant i de forma general, la biòpsia generalment 

no és necessària. 

A part de la mostra obtinguda, les diferències entre aquestes dues proves són que la primera és 

una tècnica no estèril molt menys dolorosa, la qual no necessita anestèsia; mentre que la segona 

és una tècnica usualment estèril, dolorosa, necessita anestèsia i es sol realitzar en un quiròfan, 

tot i que no és obligatori. Jo mateixa vaig poder veure com es realitzava el mielograma quan 

vaig anar a visitar l’hospital Althaia de Manresa, i en l’apartat del treball on parlo d’aquesta 

visita podreu veure com va ser aquesta experiència i llegir amb més detall com és la realització 

d’aquesta prova.  

Amb les mostres obtingudes del mielograma o de la biòpsia, es realitzarà un anàlisi molt precís 

per a veure l’estat de la malaltia i conèixer el subtipus d’aquesta, així com també saber 

exactament de quin tipus de leucèmia aguda estem parlant. Per tal d’aconseguir-ho es 

realitzaran anàlisis citoquímics, s’aplicarà colorants químics a les cèl·lules que faran que només 

algunes cèl·lules leucèmiques reaccionin, fet que permetrà diferenciar entre la leucèmia 

mieloide aguda i la leucèmia limfoide aguda. També es realitzaran anàlisis citogenètics i 

s’observaran els cromosomes per a veure els canvis cromosòmics que hi pugui haver. 

Finalment, es faran citometries de flux que es basa en observar les substàncies de la superfície 

de la cèl·lula fet que permet conèixer exactament quin tipus de leucèmia estem tractant. 



  Les malalties hematooncològiques 
 

30 

 

Un cop diagnosticada la malaltia es faran les mateixes proves que amb els limfomes, és a dir, 

els estudis d’imatge per a veure on està situada la malaltia. A més a més, un cop aplicat el 

tractament, es tornarà a repetir el mielograma o la biòpsia òssia per a veure com ha canviat la 

situació. 

3.3.6. Tractament 

La fase d’inducció i la fase de postremissió són les dues fases que formen el tractament de la 

leucèmia aguda. La primera tindrà com a objectiu la remissió de la malaltia, és a diu, que 

aquesta no estigui activa, però no lliurarà el pacient de la massa tumoral en el seu cos, per això 

necessitem la segona fase, aquesta està dividida en tres subfases. La consolidació s’aplica just 

després de la inducció amb una intensitat pràcticament idèntica, a continuació passem a dosis 

més altes o combinacions de més fàrmacs, les intensificacions. Finalment, anem a unes dosis 

molt baixes i de llarga duració per al manteniment. El que passarà en aquestes fases dependrà 

del tipus de leucèmia aguda que pateixi el pacient. 

Si el pacient pateix una leucèmia aguda limfoide, tot i que hi haurà diferències depenent de 

l’edat o l’estat d’aquest, començarà amb la fase d’inducció amb quimioteràpia d’una 

combinació de vincristina, prednisona i L-asparaginasa entre 4 i 6 setmanes. En la consolidació 

i les intensificacions s’utilitzaran diferents combinacions quimioterapèutiques durant 4 o 6 

mesos adaptades a les necessitats del pacient. Finalment, arribarem al manteniment, que és la 

fase més llarga ja que dura entre 2 i 3 anys i és vital en els pacients d’aquesta malaltia. En aquest 

cas, les dades indiquen majoritàriament bons resultats amb el tractament. Per exemple, l’índex 

de curats en els nens amb risc estàndard és del 90% o en els d’alt risc és del 70%. Tot i que 

també s’ha de tenir present que amb cada pacient la malaltia actua diferent i, per tant, potser hi 

haurà pacients que necessitaran un trasplantament al·logènic. 

En canvi, si el pacient pateix una leucèmia aguda mieloide rebrà, a la fase d’inducció, una 

quimioteràpia amb fàrmacs com la citarabina i les antraciclines (daunorrubicina o idarrubicina). 

Aquesta fase és molt més complicada que en la leucèmia limfoide aguda, ja que pot presentar 

complicacions infeccioses i, per tant, el pacient necessitarà un suport intensiu on hi ha, per 

exemple, un aïllament o una vigilància microbiològica, entre altres. En aquest cas, el cicle de 

consolidació és idèntic al de inducció i les diferències les podem començar a trobar en les 

intensificacions, on també serà necessària una gran atenció i l’ingrés a l’hospital. Al contrari 

que l’altre tipus, el tractament de la leucèmia mieloide aguda no té fase de manteniment, ja que 
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no sol ser efectiu. Com en l’altre cas, el trasplantament també és una opció dins la teràpia que 

millora la supervivència del pacient. Teòricament, una singularitat d’aquesta malaltia és que, 

quan el pacient presenta moltes cèl·lules leucèmiques que afecten la circulació sanguínia, abans 

de començar amb el tractament descrit fan un altre tractament anomenat leucoferesis que consta 

en, mitjançant una màquina i dues vies, extreure sang al pacient per una, fer que passi per una 

màquina que elimina els leucòcits i, per l’altra via, tornar la sang al pacient. Tot i així, la doctora 

Cabezudo em va comentar que a la pràctica gairebé no se sol utilitzar. 

La recaiguda o la resistència al tractament 

Una recaiguda en qualsevol dels dos tipus significa que hi ha un mal pronòstic.  

Per un costat, en la leucèmia aguda limfoide en nens, la solució serà una quimioteràpia intensiva 

on s’aconsegueix una supervivència d’entre el 25 i el 40%, en adults el pronòstic encara és 

pitjor i la solució que podem trobar és el trasplantament al·logènic de progenitors 

hematopoètics. Per altra banda, en la leucèmia aguda mieloide encara podem trobar pronòstics 

més dolents amb una supervivència mitjana inferior als sis mesos on la solució possible es el 

trasplantament, igual que en la leucèmia aguda limfoide en adults. 

3.3.7. Prevenció 

Amb la leucèmia aguda sí que podem trobar una millor prevenció, sobretot evitant els agents 

mutàgens externs com pot ser l’exposició a les radiacions o al benzè. 

3.4. Mieloma 

Quan parlem de mieloma estem referint-nos a un càncer a les cèl·lules plasmàtiques. Aquestes 

cèl·lules pateixen una transformació maligna, motiu pel qual s'acumularan a diferents parts del 

nostre cos, sobretot a la medul·la òssia provocant grans problemes en aquests llocs. Per 

exemple, en el cas de la medul·la òssia provocarà una pèrdua de calci, la qual cosa debilitarà 

els ossos, fent que siguin més propensos a trencar-se, fet que afecta considerablement la seva 

qualitat de vida, especialment quan els ossos afectats són les vèrtebres ja que provoquen una 

limitació funcional. 

Tot i així, no és l’únic problema. En acumular-se a la medul·la òssia, l’hematopoesi es veu 

alterada, o sigui, no es creen suficients cèl·lules sanguínies. La falta d’aquestes provoca que 

l’afectat pateixi anèmia, sigui més propens a patir infeccions i que, la falta de plaquetes, faci 

que sigui molt més complicat controlar les ferides.  
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A més a més, la proteïna fabricada per les cèl·lules plasmàtiques arriba al ronyó en grans 

quantitats i pot provocar la seva obstrucció i una insuficiència renal. 

3.4.1. Etiologia 

De la mateixa manera que els passa als limfomes, la causa de la malaltia és desconeguda.  

Tot i així se sap que la transformació maligna de les cèl·lules plasmàtiques és deu a una mutació 

en els gens i, per tant, aquí també hi apareixen algunes agents mutàgens com per exemple: 

 Factors genètics: els germans de malalts i les persones de raça negra tenen més 

predisposició a patir la malaltia. 

 Factors ambientals: l’exposició a químics tòxics, en un període de 10-15 anys després 

de l’exposició a radiacions ionitzants. 

 Virus 

 Problemes de salut com problemes immunològics. 

3.4.2. Epidemiologia  

L’epidemiologia del mieloma múltiple és molt sorprenent ja que la seva incidència és 

aproximadament de quatre casos per cada 100.000 habitants anualment. És sorprenent que en 

persones de raça negra sigui el doble. 

Altres factors que s’han observat és que és més freqüent en persones de més de 50 anys, només 

un 15% dels casos són de menors d’aquesta edat i, referent al sexe, les dades són bastant 

equilibrades. 

3.4.3. Classificació / tipus 

La classificació dels mielomes es fa segons el tipus 

d’immunoglobulina de cèl·lula amb la qual ha començat la 

malaltia. Així doncs, existeixen 5 tipus de mieloma segons la 

cadena pesada de la immunoglobulina que fabriquen les 

cèl·lules plasmàtiques: IgG, IgA, IgD, IgE i IgM. Les dues 

primeres són les més comunes, concretament el tipus IgG el 

tenen un 65% dels pacients. Segons la cadena lleugera també 

podem trobar un altre tipus, Bence-Jones, quan només hi ha 

Il·lustració 15: Immunoglobulina. Font: 

Wikipedia 
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cadena lleugera (kappa o lambda) però no hi ha cadena pesada. Tot i així, aquesta classificació 

no sol afectar molt en el mètode d’aplicació del tractament, perí sí com afecta la malaltia. 

Una altra possible classificació és en mieloma múltiple simptomàtic o mieloma múltiple 

asimptomàtic. En el primer, el pacient presenta els símptomes que podrem veure a continuació 

i, en canvi, en el segon, com que el tumor no està molt desenvolupat, el pacient encara no 

presenta cap símptoma. Tot i així, al cap d’un temps, que depèn de cada cas, el pacient 

començarà a presentar símptomes i ja parlarem de mieloma múltiple simptomàtic. 

3.4.4. Símptomes 

Si fem memòria i recordem les 3 malalties tractades prèviament, podem trobar entre els seus 

símptomes una estreta relació, ja que són molt semblants, només es diferencien en petits punts, 

fet que té sentit ja que estem parlant d’unes malalties que formen totes part d’un mateix grup, 

les hematooncològiques. Per aquest motiu, no ens ha de sorprendre que dins de la 

simptomatologia del mieloma parlem de l’anèmia, del sistema immunitari debilitat, el qual dona 

lloc a infeccions o de la fatiga, de l’esgotament del malalt. 

Tot i així, el mieloma també presenta altres símptomes que són més allunyats dels que hem anat 

veient. Com ja hem dit anteriorment, les cèl·lules que han patit una transformació maligna 

s’acumulen, entre altres llocs, als ossos. Això ocasiona al pacient diversos problemes en aquest 

teixit. El pacient pot patir una pèrdua d’os, el qual és el símptoma més comú de la malaltia, o 

dolor en aquest, el qual sol ser el motiu del pacient per anar al metge. A més a més, tot això pot 

comportar una insuficiència renal, o sigui, el calci que perden els ossos o la immunoglobulina 

que va a la sang afecta als ronyons i això provoca que aquests no funcionin de forma correcta. 

3.4.5. Diagnòstic 

El diagnòstic enfocat cap a veure si un malalt pateix un mieloma múltiple començarà després 

d’observar els símptomes d’aquest i comparar-los amb els de la malaltia. Llavors, aquest serà 

relativament senzill. 

Una part del diagnòstic es basarà en observar la sang i l’orina del pacient. Per un costat, es 

realitzarà una anàlisi de sang per a fer un recompte de les cèl·lules que té el pacient i per 

observar els nivells d’hemoglobina i creatinina, la qual cosa permetrà conèixer l’estat dels 

ronyons els quals mostren defectes en les persones amb mieloma, albúmina, ja que les persones 

amb la malaltia presenten quantitat baixes d’aquesta, i calci, que es troba amb major quantitat 
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a la sang del pacient per culpa del desgast dels ossos que causa la malaltia. També s’utilitzarà 

l’anàlisi per a veure els nivells sanguinis de les immunoglobulines fabricades per les cèl·lules 

plasmàtiques mencionades prèviament. Per altra banda, es realitzarà una prova d’orina per a 

poder conèixer, també, l’estat dels ronyons, per a buscar-hi la proteïna del mieloma. 

L’altra part del diagnòstic presenta una gran similitud amb el diagnòstic de la leucèmia aguda, 

estem parlant de la realització d’un mielograma o d’una biòpsia òssia amb els quals es seguiran 

uns passos idèntics que els que es realitzen amb l’altra malaltia amb l’objectiu, en el moment 

del diagnòstic, d’identificar la malaltia, i, en el després del tractament, per a veure l’evolució 

del pacient. 

3.4.6. Tractament 

El tractament del mieloma és una teràpia 

molt individualitzada on s’aplica un 

tractament d’inducció i llavors es realitza 

de nou un mielograma. En el cas en què el 

cos hagi respost, es fa un tractament de 

consolidació que, depenent de l’edat serà 

un o un altre i, finalment, un tractament de 

suport. Si després del mielograma el cos 

del pacient no respon, es fa un nou 

tractament i es torna a fer un mielograma, 

si aquest respon es fa el tractament de consolidació, si no es busca un nou tractament fins a 

trobar-ne un que funcioni. Podem observar una representació esquemàtica del procés en la 

il·lustració 16. 

El tractament de la fase d’inducció depèn molt del pacient, hi ha diverses opcions: 

Els esteroides, són una bona opció per els pacients que no poden rebre quimioteràpia o com a 

teràpia pels pacients que han patit una recaiguda 

La quimioteràpia, és una bona opció, ja que si es fa una bona combinació de fàrmacs pot ser 

molt útil, en el mieloma múltiple es sol utilitzar, entre altres, el melfalan. 

Il·lustració 16: Esquema que segueix el tractament del mieloma múltiple. 

Font: aeal 
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La radioteràpia, quan la quimioteràpia no redueix el dolor en els ossos, la radioteràpia és una 

bona opció per tractar-ho, també és pot utilitzar quan trobem llocs on la malaltia està molt 

localitzada. 

La talidomida, és un agent bastant nou que evita la formació del vasos sanguinis i, per tant, el 

creixement del tumor. També pot aconseguir l’apoptosi d’algunes cèl·lules canceroses. 

La lenalidomida, és un altre agent que evita la formació de nous vasos sanguinis, afavoreix 

l’actuació del sistema immune, atura el creixement de les cèl·lules tumorals, inicia la mort 

cel·lular programada d’aquestes i evita que s’enganxin a la medul·la òssia. 

El bortezomib, és un altre agent que inhibeix la formació de la proteosoma, un mecanisme que 

es troba a les cèl·lules per eliminar la proteïnes afectades que les cèl·lules del mieloma afectades 

en són molt dependents i, per tant, es destrueixen. 

Llavors, quan un d’aquests funciona, es passa a la fase de consolidació, on els menors de 65 

anys faran un tractament amb quimioteràpia intensa i un trasplantament autòleg (o al·logènic si 

es troba un donant, tot i que és molt complicat). En els majors de 65 anys, no és recomanat el 

trasplantament i es fa un tractament de manteniment amb dosis baixes dels nous agents 

combinats o no amb esteroides durant mesos o anys. 

Tot i així, és molt complicat aconseguir una cura total d’aquesta malaltia, però sí que és possible 

que es pugui controlar. Una manera d’entendre això és com m’ho va explicar la doctora Raquel 

Santiago, quan vaig anar a visitar l’hospital Althaia, amb el següent exemple: em va dir que 

m’imaginés una casa on hi ha pols i, per tant, la netegem, eliminem tota la brutícia, però, al cap 

d’un temps, aquesta torna i és molt difícil aconseguir que marxi del tot. Llavors em va dir que 

el pacient era la casa i la pols la malaltia, o sigui, que per molt que l’anéssim netejant, seria 

molt difícil que marxés, però que sí que podríem buscar un benestar per al pacient i un control 

de la seva situació, evitar que s’acumulés molta “pols”. 

3.4.7. Prevenció 

D’un manera molt semblant que amb la leucèmia aguda, una manera de prevenir la malaltia és 

evitant els factors ambientals que són una de les causes de la malaltia, o sigui, evitant 

l’exposició als químics tòxics. 
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4. PRÀCTICA: VISITA A L’HOSPITAL ALTHAIA DE MANRESA 

El dia 5 de juliol de l’any 2018, després de posar-me en contacte amb la doctora Raquel 

Santiago, vaig anar a l’hospital Althaia de Manresa amb l’objectiu de veure que es realitzava 

allí, per a conèixer una mica més sobre aquest hospital. Amb l’ajuda de la doctora vaig poder 

estar a dos espais fonamentals a l’hospital: el laboratori i l’hospital de dia d’oncologia. A més 

a més, vaig poder conèixer la tècnica del mielograma i veure com en realitzaven dos. En les 

següents pàgines parlaré una mica d’aquella gran experiència, la meva vivència, les sensacions 

que vaig tenir i tot el que vaig aprendre tenint en compte el contracte de confidencialitat que 

vaig haver de firmar per a protegir als pacients motiu pel qual no vaig realitzar fotografies. 

4.1. L’hospital de dia d’oncologia 

El primer que vaig conèixer va ser l’hospital de dia d’oncologia. 

Allà hi vaig estar una estona acompanyant la Susana, una de les 

infermeres. En aquell lloc em vaig sentir molt a gust i vaig poder 

veure com de vital era l’hospital de dia i, sobretot, la feina que hi 

feien els infermers i les infermeres, la qual cosa és impressionant. 

Penso que la seva tasca en un hospital és fonamental i vaig quedar 

molt sorpresa de la seva actitud sempre optimista i com 

aconseguien que cada pacient es sentís especial en aquell lloc, em 

van sorprendre molt gratament.  

A causa que es tractava de la primera hora del matí vaig veure, principalment, la realització de 

l’extracció de sang per al seu anàlisi i vaig poder aprendre diferents coses. Per una banda, la 

Susana em va explicar que, quan hi ha una possible previsió de tractament posterior, els deixen 

posada la via i vaig poder observar com, en una ocasió, ho feien. Pel altra banda, també vaig 

aprendre com feien l’etiquetatge, vaig poder veure que hi havia una etiqueta que identificava el 

pacient i, una altra, que era pel laboratori, o sigui, cada tub de sang extret tenia dues etiquetes, 

gràcies a aquesta explicació em vaig adonar de com d'important era l'organització a l'Hospital 

de dia i, sobretot, que s’havia d’estar molt atent. 

En resum, l’experiència a l’hospital de dia d’oncologia va ser molt positiva i em va ensenyar, 

principalment, una part humana que, personalment, considero que val or. 

Il·lustració 17: Hospital de dia 

d'oncologia (Manresa, 2018). Font: Grup 

Soler 
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4.2. Mielograma 

Seguidament, vaig anar a l’hospital de dia mèdic i del malalt fràgil on, amb la doctora Santiago 

i una infermera, vaig anar a veure com realitzaven un mielograma. Una tècnica no estèril que 

consisteix en l’extracció de líquid de la medul·la òssia que serveix per a diagnosticar el mieloma 

múltiple i la leucèmia aguda, i també per a veure com evoluciona el pacient després del 

tractament. 

Aquesta tècnica es realitza en un os pla com és 

l’estèrnum superior o la pelvis, el que fa el doctor 

és netejar bé la zona i seguidament hi aplica 

anestèsia. Poc temps després ja pot introduir-hi 

l’agulla per fer l’extracció sense que el pacient 

pateixi, en aquest pas és molt important l’eficiència 

i, tal com em va explicar la doctora, s’ha de tenir 

més destresa que força. Finalment es fa l’extracció del líquid, aquest és un pas dolorós que, 

afortunadament no dura molt ja que el pacient pot arribar a patir. Finalment, abans d’enretirar 

l’agulla, el doctor agafa la mostra extreta, la qual està formada per sang medul·lar que es 

col·loca en els tubs per analitzar i grumoll que es posa en un vidre de rellotge, en aquest segon 

lloc ha d’agafar diferents mostres en un portaobjectes i mirar si són mostres bones. Si tot és 

correcte el doctor ja pot extreure l’agulla. 

Aquesta és una tècnica molt dura que, personalment, trobo que requereix d’una gran tècnica i 

valentia. En aquest cas la meva experiència va ser agredolça. Per un costat, vaig ser capaç de 

poder veure una tècnica que no hagués pogut veure mai i que em va sorprendre molt. Per l’altre 

costat, al tractar-se d’una tècnica tan dura em vaig marejar i no vaig ser capaç de gaudir 

completament de l’experiència, tot i així, em va explicar la infermera que allò era una cosa 

comuna i abans de començar ja em van avisar que si em passava sortís tranquil·lament de 

l’habitació. Tot i haver-me marejat vaig poder veure com es realitzaven dos mielogrames i les 

dues em van mostrar com de diferent pot ser com li afecta a una persona, ja que una d’elles va 

expressar molt dolor i l’altra no, fet que em va sorprendre. 

En conclusió, vaig poder anar a veure com realitzaven la tècnica del mielograma la qual 

considero una tècnica molt dura i que requereix d’una gran experiència per a poder-la realitzar. 

Il·lustració 18: Mielograma. Font: odysseedubienetre.be 
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També cal destacar que aquest és el mètode que jo vaig presenciar, però hi ha una altre mètode 

on si que hi ha anestèsia local o sedació en quiròfan ja que és tracta d’una biòpsia òssia. O sigui, 

a part d’extreure sang també s’extreu os. La seva extracció en aquest cas es realitza a la pelvis, 

concretament a la cresta ilíaca postero-superior, l’agulla és més llarga i gruixuda i el 

procediment és més dolorós. 

4.3. El laboratori 

L’últim que vaig anar veure va ser el laboratori de l’hospital. En entrar, el primer que em va 

cridar l’atenció era la seva mida, ja que, comparant-lo amb el laboratori de l’institut, el vaig 

veure molt gran, tot i que després em va dir la doctora que realment no ho era tant. Una altra de 

les coses que em va cridar l’atenció va ser el munt de persones que hi treballen, persones que, 

per la majoria de pacients, són invisibles i que, realment, fan una feina increïble, allà. 

En el laboratori, la Glòria, una tècnica en anàlisis clínics, em va explicar com analitzaven la 

sang. Per fer-ho utilitzen unes màquines que el primer que fan és llegir el codi de barres de 

l’etiqueta que els infermeres i infermeres hi havien posat prèviament. A continuació agafa la 

sang del pot i es posa a analitzar-la i en treu una dada. Llavors, la mateixa màquina compara el 

resultat amb el barems que hi ha posats, depenent dels resultats obtinguts poden passar dues 

coses. Per una banda, totes les dades poden estar dins els barems i, per tant, l’anàlisi ja està 

acabat i es valida sol. Per l’altra banda, algunes dades poden estar fora dels barems i, llavors, 

aquestes dades s’envien manualment. En aquell moment, un investigador haurà de validar 

manualment l’anàlisi i observar si, realment, hi ha algun problema. Per a poder fer aquest últim 

pas hi ha un sistema que l’ajuda, ja que, si el treballador prem sobre la dada errònia, li apareixen 

els resultats de tots els últims anàlisis del pacient i en pot fer una comparació i arribar a una 

conclusió. En cas de que el resultat sigui sorprenent i preocupant els mateixos investigadors 

poden trucar per avisar d’aquesta irregularitat. 

Com a conclusió general d’aquesta pràctica puc afirmar que aquesta va ser una gran experiència 

per a mi. Conèixer aquesta part de l’hospital hagués estat complicada i gràcies a la realització 

d’aquest treball ho he pogut fer i vaig sortir de l’hospital amb un gran sentiment de satisfacció 

i sent molt feliç. 
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5. PRÀCTICA: HEMATOAJUDA 

Un dels meus objectius per aquest treball era poder ajudar als malalts, i l’eina per aconseguir-

ho ha sigut creant Hematoajuda. 

Hematoajuda és un lloc web que he creat mitjançant dos programes. Per un costat he utilitzat, 

per a la programació, l’Adobe Dreamweaver CS6. Vaig decidir utilitzar aquest programa perquè 

vaig trobar un curs online per aprendre a utilitzar-lo que em va ajudar a fer els primers passos i 

la resta en vaig anar aprenent sola, amb l’ajuda de Google on anava buscant alguns codis que 

no coneixia. Per altra banda, i buscant que la pàgina fos més visual, vaig utilitzar el programa 

online Canva, una eina web per a realitzar dissenys. 

Sobre la informació que hi apareix, la veig extreure tota dels papers que se’ls dona als malalts 

oncològics a l’hospital Althaia i de pàgines web de la Generalitat. Així doncs l’única feina que 

vaig fer va ser ordenar tota la informació que se’ls dona i ajuntar aquella que és repetida. 

Una altra part de la web que em va portar feina va ser demanar permisos, per a l’apartat 

d’associacions, vaig enviar correus electrònics a un total de set associacions i cinc d’elles, les 

que apareixen a la web, em van respondre donant-me permís. L’únic permís que no vaig 

demanar va ser el de la fundació Althaia, ja que, ells mateixos m’han ajudat amb la web. També 

vaig demanar permís al servei d’acompanyament al dol per enllaçar la seva web en aquell 

apartat. 

Els últims passos per a la web van ser crear el domini i buscar un host per a la meva pàgina, o 

sigui, buscar el nom per a la pàgina i un lloc on poder posar els fitxers de Dreamweaver on hi 

havia tot el codi de la web. En aquest cas, i després de comparar preus, vaig utilitzar el portal 

Hostinger on hi ha la possibilitat de fer les dues coses, i vaig llençar la meva pàgina web a 

internet: www.hematoajuda.com 

 

http://www.hematoajuda.com/
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Il·lustració 19: Pàgina principal de la web (2018). Font: Elaboració pròpia. 

Com a pas final per a la web, he creat uns punts de llibre per a promocionar-la i, el dia 14 de 

Novembre del 2018 vaig anar a l’hospital Althaia de Manresa a dur-los i a parlar amb la doctora 

Raquel Santiago, amb el cap d’hematologia de l’hospital, el doctor Albert Altés i amb la 

psicooncòloga, la Núria Orcero. En la imatge podem veure la part davantera del meu punt de 

llibre, a la part del darrere em presento a tots aquells interessats amb l’objectiu de què puguin 

entendre el motiu per el qual estic fent aquesta web. 

 

Il·lustració 20: Punt de llibre. Font: Elaboració pròpia 

Sobre les dades fins al moment, a dia 14 de març del 2019, segons Google Analytics, la web 

ha rebut un total de 277 visites amb un total de 366 sessions. El nombre de pàgines visitades 

arriba a 966. 
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6. CONCLUSIONS 

Si es fa un repàs general al treball es pot dir que les malalties hematooncològiques són un grup 

de malalties que afecten una quantitat important de persones però, tot i així, el coneixement que 

es té sobre elles no és gaire elevat. En aquest treball se n’ha tractat quatre: el limfoma de 

Hodgkin, el limfoma no Hodgkin, la leucèmia aguda i el mieloma múltiple. 

Sobre el limfoma de Hodgkin, s’ha pogut conèixer que és un càncer del sistema limfàtic que 

afecta als limfòcits B el qual no té una causa verificada, sol presentar un augment dels ganglis 

limfàtic i per al seu diagnòstic és bàsica la realització d’una biòpsia d’aquests. També s’ha 

pogut veure que el seu tractament a base de quimioteràpia i/o radioteràpia és exitós en el 80% 

dels casos. Com a càncer molt semblant a aquest, s’han conegut els limfomes no Hodgkin, un 

grup que inclou molts tipus de limfomes, que tenen com a diferència més destacada amb el 

limfoma de Hodgkin que no tenen un tractament pautat a seguir i que aquest sol dependre molt 

de cada cas, a més a més no afecten només als limfòcits B, sinó que poden afectar als tres tipus 

de limfòcits. 

A continuació, es troba la leucèmia aguda, una malaltia que és causada per l’acumulació de 

mutacions genètiques que provoquen que les cèl·lules sanguínies pateixin una transformació 

maligna i s’acumulin a la sang i a la medul·la òssia. Aquest càncer presenta dos grans tipus (la 

limfoide i la mieloide) que fan que els símptomes, diagnòstic i tractament depenguin d’ells. 

Finalment, es pot trobar el mieloma múltiple, el tercer tipus de malaltia hematooncològica del 

qual no se’n coneix la causa, tot i que se sap que és provocat per l’acumulació de cèl·lules 

plasmàtiques, que han patit una transformació maligna, a la medul·la òssia. Sobre aquesta 

malaltia, es pot dir que no hi ha una classificació clara però que aquesta tampoc afecta en com 

serà el tractament, la principal diferència d’aquest càncer amb els altres que s’han vist és que, 

a part del sistema sanguini, també afecta als ossos i això provoca un problema afegit al malalt. 

A més a més, la teràpia per a cada pacient és molt individualitzada i és molt complicat eliminar 

la malaltia del cos del pacient. 

Per aconseguir trobar tota aquesta informació, la meva font principal ha sigut un llibre de 

medicina i algunes pàgines web que he trobat en castellà que havien sigut traduïdes de l’anglès. 

Això em demostra que la meva primera hipòtesi inicial era correcta, tota la informació referent 

a aquestes malalties està molt desordenada, és complicada de trobar en castellà i pràcticament 

impossible de trobar-la en català. Per tant, encara necessitem fer molts passos per aconseguir 
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que aquestes malalties siguin més reconegudes i, tothom que ho necessiti, pugui ser capaç de 

trobar informació sobre elles. 

A més a més, referent a la segona hipòtesi, la realització del lloc web m’ha demostrat que hi ha 

moltes activitats que poden ajudar al pacient a millorar la seva qualitat de vida durant la 

malaltia, el problema es presenta quan, aquestes, no les relacionem directament a un millor 

benestar i, possiblement no es posen en pràctica durant el càncer, aquest fet també mostra que 

he assolit el meu segon objectiu, és a dir, la creació del lloc web que sento que aviat podrà ser 

de gran ajuda per alguns malalts, tinc una gran il·lusió respecte a ella. 

Respecte l’altre objectiu també puc afirmar que l’he assolit, mai havia sabut tan sobre aquestes 

malalties i mai les havia pogut conèixer tan bé. Això ha provocat que aconseguís entendre millor 

què li va passar a la meva mare i puc afirmar que aquell clau que hi havia al meu interior ha 

desaparegut completament de mi. 

Crec que aquest treball m’ha ensenyat moltes coses. Per un costat, m’he omplert de 

coneixements, he après tot el que és referent a les malalties i, inconscientment, el meu cervell 

ha canviat la manera d’entendre com és un càncer. Per exemple, en el moment que a la meva 

mare li van diagnosticar el càncer, les meves preguntes eren, en la seva majoria, sobre com li 

caurien els cabells o quant temps passaria a l’hospital. Ara, al meu avi li han diagnosticat un 

càncer i les meves preguntes són, per exemple, sobre quin tipus de quimioteràpia li faran o 

sobre com serà el seu tractament, una visió que mai havia tingut. A més a més, també he pogut 

conèixer a un jo que no sabia que existia, sempre havia sabut que volia fer alguna cosa per 

ajudar a persones que passaven pel que va passar la meva mare, però mai havia sabut que fer-

ho em podria arribar a omplir tant. Feia molt temps que no em sentia com em vaig sentir en el 

moment que la meva pàgina era online i això em fa molt feliç i fa que cada segon que he dedicat 

a aquest treball valgui la pena. 

6.1. Dificultats 

Aquest treball m’ha presentat certes dificultats. Per un costat, i com ja m’esperava al principi 

del treball; la cerca d’informació ha sigut un gran inconvenient a l’hora de fer la investigació. 

He tingut molta sort de tenir la doctora Cabezudo revisant tota la informació i de poder accedir, 

gràcies a ella, a un llibre de medicina que, inicialment, em va costar bastant d’entendre, però 

després de dues o tres llegides ja era capaç de comprendre la informació. 



  Les malalties hematooncològiques 
 

43 

 

Tot i així, la major part de les dificultats que se m’han presentat han sigut durant la realització 

de la web. El curs online que vaig realitzar em va donar una bona base, però em feien falta 

molts altres codis per aconseguir un punt més professional a la web. Això m’ha provocat algun 

maldecap, però finalment he aconseguit crear Hematoajuda i n’estic molt orgullosa. 

6.2. Propostes de millora 

Evidentment, considero que en aquest treball no està tot perfecte. Un clar exemple del que 

m’agradaria millorar és la web, considero que el que hi ha online és una bona feina però 

m’agradaria haver tingut temps per a traduir-la al castellà. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hodgkin
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/biopsia
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Gangli limfàtic, Diccionari del càncer del NCI, Recuperat des de: 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/ganglio-linfatico [Consulta: 14 

d’octubre del 2018] 

8.3. Fonts orals 

CABEZUDO, Dra. Elena. Conversacions online i en persona durant tot el treball. 

  

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/ganglio-linfatico
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9. ANNEX 

9.1. Glossari 

Agent mutagen: Un agent que afecta en el DNA provocant mutacions. Un cas molt clar d’agent 

mutagen és el tabac. 

Anticoagulant: Substància que evita que la sang formi coàguls. 

Apoptosi: Mort cel·lular programada. 

Cèl·lula: Unitat fonamental del éssers vius. 

Cèl·lula mare: Cèl·lules no diferenciades que tenen la capacitat de convertir-se en qualsevol 

tipus de cèl·lula. 

Cèl·lula mare multipotencial: Cèl·lules mare amb la capacitat de convertir-se en un grup 

concret de cèl·lules que tenen entre elles una certa relació. 

Coàgul: Massa sòlida de sang. 

Epidemiologia: Estudi de la relació d’una malaltia amb la població. 

Etiologia: Estudi de les causes d’una malaltia. 

Factors de risc: Factors que poden comportar a l’aparició d’una malaltia. 

Hemorràgia: Sortida de sang a causa del trencament d’un vas sanguini. 

Histamina: Substància alliberada pels leucòcits davant la presència d’alguna infecció. 

Immunoglobulina: Són els anticossos, estan compostos per una cadena pesada i una lleugera. 

 

Il·lustració 21: Immunoglobulina (2017). Font: Bio-Rad 

Immunosupressió: Inhibició de la resposta immunitària, o sigui, no n’hi ha. 

Immunoteràpia: Teràpia dedicada a estimular les cèl·lules del sistema immunitari. 
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Limfa: Líquid que recorre els vasos limfàtics. 

Malaltia contagiosa: Malaltia que es pot transmetre entre dues persones de manera que no 

sigui mitjançant l’herència genètica. 

Mitosi: Procés de divisió d’una cèl·lula que dóna com a resultat dues cèl·lules filles idèntiques 

que tenen la mateixa dotació cromosòmica que la cèl·lula original. 

 

Il·lustració 22: Mitosi. Font: 123RF copyright: designua 

Mutació: Canvis en el DNA provocats a causa d’un error en la duplicació o per un agent 

mutagen. 

Patòleg: Expert que s’encarrega d’estudiar les malalties. 

Remissió: Absència de càncer actiu 

Retrovirus: Virus que el seu material genètic és l’ARN però que, mitjançant un enzim l’ha 

convertit en ADN. 

 


