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ABSTRACT 

 

Quan es parla sobre el càncer de mama, molt cops, tendim a generalitzar la malaltia. Això és provocat 

per la manca de coneixement que tenim sobre el tema i es creen pensaments fruit del desconeixement. 

Realment, és cert que quan una dona és diagnosticada de càncer de mama, significa que perdrà el 

pit? 

 

El càncer de mama és un malaltia molt extensa, que està estudiada des de diferents àmbits. En aquest 

treball, ho he estudiat des del punt de vista dels laboratoris i dels grups d’autoajuda. 

Després d’haver observat i parlat amb diversos professionals, la meva conclusió és que el diagnòstic 

del càncer de mama no implica, en la majoria dels casos, l’amputació d’un o dels dos pits sencers.  

 

Cuando se habla sobre el cáncer de mama, muchas veces, tendemos a generalizar la enfermedad. 

Esto se da a causa de la falta de conocimiento que tenemos sobre el tema i se crean pensamientos 

fruto del conocimiento. Realmente, ¿es cierto que cuando una mujer es diagnosticada de cáncer de 

mama, significa que va a perder el pecho? 

 

El cáncer de mama es una enfermedad muy extensa, que está estudiada desde diferentes ámbitos. 

En este trabajo, lo he estudiado desde el punto de vista de los laboratorios i de los grupos de autoayuda. 

Después de haber observado i hablado con diversos profesionales, mi conclusión es que el diagnóstico 

del cáncer de mama no implica, en la mayor parte de los casos, la amputación de uno o los dos 

pechos enteros.  

 

 

When we talk about breast cancer, we tend to generalize the disease. This is due to the lack of 

knowledge we have on the topic therefore our comments may be perceived as ignorant. Is it true that 

when a woman is diagnosed with breast cancer, she is going to lose her breast? 

 

Breast cancer is a very extensive disease, and it can be studied from different areas. In this project I 

have studied it within the laboratory and also reached out to self-help groups to gain their perspective 

on the disease. 
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“El càncer no és una sentència de mort.  

  És una sentència de vida que t’empeny a 

viure” 

 

Marcia Smith 
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1.1. Motivació 

La motivació principal d’aquest treball de recerca va ser l’oportunitat de poder aprendre molt més 

sobre un tema que, actualment, és molt freqüent entre la societat, especialment entre el sector femení.  

 

Una altre motiu pel qual vaig escollir fer aquest tema era perquè estava molt interessada en saber com 

es treballava en el sector de la investigació des d’un laboratori. En un futur no descarto treballar en 

l’àmbit sanitari, i volia descobrir si aquesta branca m’agradava. 

 

Encara que és una malaltia que està a l’ordre del dia i que sabem que existeix, molts de nosaltres, molts 

cops, no prestem atenció als petits factors que poden influir en el càncer de mama. Per això, una altra 

causa que va fer que em decantés a fer aquest projecte va ser el poder ser més conscient dels petits 

canvis que podem fer en la nostra vida quotidiana per prevenir la malaltia. 

 

1.2. Hipòtesi 

La meva hipòtesi és que no és cert que totes les dones que són diagnosticades amb càncer de mama 

tenen totes el mateix pronòstic. Per tant, vull demostrar que tampoc és veritat que totes elles perdran 

un o ambdós pits. 

 

1.3. Objectius del treball 

Els objectius que em vaig plantejar aconseguir amb aquest treball de recerca van ser els següents: 

- Estudiar a fons l’origen de la malaltia, des que és detectada fins als tractaments que es realitzen 

per poder vèncer-la. 

- Saber les diferències que hi ha entre un tumor benigne i un de maligne. 

- Veure la probabilitat de vida que té la pacient diagnosticada de càncer de mama depenent 

de la fase de desenvolupament en que es troba el tumor. 

- Descobrir quines són les pautes que se segueixen a l’hora de decidir quin tractament utilitzar en 

cada cas. 

- Aprendre com es treballa en un laboratori d’investigació científica del càncer de mama i 

introduir-me en el món de la investigació. 

- Ser més conscient de les accions que faig a la meva vida quotidiana per poder eliminar aquelles 

que em facin propensa a patir càncer de mama. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
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1.4. Metodologia 

El projecte està dividit en dos grans grups; la part teòrica i la pràctica. Per realitzar-lo vaig decidir 

començar fent una recerca bàsica sobre el càncer de mama, per així poder tenir una idea del que 

podia fer a la part pràctica. A continuació, vaig contactar amb una amiga de la meva mare, la Dra. 

María Dolores Bosque, que treballa a l’Hospital Universitari General de Catalunya, que em va ajudar a 

donar-li forma a la part pràctica. Ella va ser la que em va posar amb contacte amb la Unitat 

d’Anatomia Patològica del mateix centre.  

 

No vaig voler començar les pràctiques fins que tingués els apartats que m’havia proposat realitzar de 

la part teòrica fets, ja que preferia fer-les quan tingués més informació del tema. 

 

A les onze del matí del vint-i-sis de juny vaig començar les pràctiques a 

l’Hospital Universitari General de Catalunya, a Sant Cugat. Em van 

rebre tres doctors, la Dra. Analía Elguezabal, la Dra. Núria Domínguez i 

el Dr. Napoleón de la Ossa, que em van donar informació perquè 

tingués una mica de base abans que em comencessin a explicar en 

què consistia la seva feina.  

 

Una setmana més tard, el tres de juliol, hi vaig tornar. Vaig estar amb el 

Dr. Napoleón de la Ossa, que em va explicar la història del càncer de 

mama i els seus orígens. Em va explicar les tècniques que utilitzaven per 

fer els diagnòstics definitius (les diferents tècniques de tinció per 

detectar la presència de receptors hormonals en un teixit cancerós.., i 

també em va explicar com realitzaven les intraoperatories, de manera 

teòrica. El mateix dia, la Dra. Analía Elguezabal em va ensenyar com es 

feia de manera pràctica. 

El dia deu de juliol va ser l’últim que vaig acudir al laboratori. La Dra. 

Núria Domínguez em va explicar de manera teòrica els factors que s’han de tenir en compte a l’hora 

d’estudiar un teixit a través del microscopi. La part que em va semblar més difícil va ser la de detectar 

les zones canceroses d’un teixit a través del microscopi, ja que per fer un bon diagnòstic es necessita 

temps d’experiència.  

Per últim, la Dra. Analía Elguezabal em va ensenyar a fer fotografies dels teixits vistos a través del 

microscopi, que em va semblar molt interessant, ja que no sabia que es podien aconseguir fotografies 

de microscòpia tant fàcilment. 

 

Tota la part més social i psicològica la vaig deixar pel final, quan ja tenia tota la part del laboratori 

redactada. Com que volia aprofundir en diferents aspectes del càncer de mama, vaig decidir fer-ho 

des del punt de vista científic i social.  
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Per això, vaig contactar amb el Grup Àgata, que em va atendre de seguida que va poder, el dia sis 

d’agost. Vaig poder entrevistar la presidenta del Grup Àgata, que a la vegada també ho és de FECMA, 

Montserrat Domènech i Maria.  

 

Fins el final de l’estiu vaig estar afegint més informació i fotografies a cada apartat, fent retocs al format 

i també vaig realitzar un tríptic informatiu sobre la importància de la prevenció del càncer de mama, 

ja que em semblava interessant poder contribuir, d’alguna manera, a conscienciar les dones que quan 

abans es diagnostiqui la malaltia, més fàcil serà acabar amb les conseqüències pertinents. 
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2.1. L’anatomia del càncer de mama 

Les mames són glàndules sudorípares apocrines, és a dir, que 

segreguen gotes minúscules de grassa en la llet materna. Es 

modifiquen durant el desenvolupament embrionari. Existeix la línia 

de la llet, que va des de les aixelles fins els engonals i les dues 

glàndules que se situen una a cada costat del tòrax.  

Aquestes últimes es van desenvolupant de la mateixa manera en 

ambdós sexes fins la pubertat, quan la mama femenina comença 

a patir diversos canvis controlats per les hormones del cicle ovàric. 

Un cop s’arriba a la menopausa, les mames pateixen una atrofia 

progressiva.  

 

Està composta per teixit 

glandular, teixit conjuntiu i 

adipós. Hi inclou el mugró i la 

arèola mamària. Cada mama conté entre quinze i vint-i-cinc 

unitats glandulars anomenades lòbuls mamaris, els quals es 

troben dins la massa del teixit adipós que està dividit per 

envans de col·lagen. Els envans fibrosos separen el territori 

de cada lòbul. Els lòbuls d’una mama es disposen de 

manera radial a 

diferents profunditats del mugró. El que connecta cada lòbul 

amb la superfície del mugró s’anomena conducte galactòfor. 

Abans que el conducte galactòfor arribi a la superfície, se’n 

produeix una dilatació. A l’interior de cada lòbul mamari, el 

conducte principal es ramifica donant lloc als conductes 

terminals, que donaran lloc a un lobulat terminal. L’estructura 

formada pel conducte terminal amb el seu respectiu lòbul 

terminal es denomina unitat ducto-lobulillar. 

 

 

 

 

 

 

2. PART TEÒRICA 

lòbul secretor 

conducte 

galactòfor 

mugró 

arèola 

mamària 

Teixit adipós 

Figura 1 Anatomia de 

la mama 

Figura 2 parts de la mama 
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2.2. El càncer de mama 

2.2.1 Què és? 

Les cèl·lules del nostre organisme estan controlades per 

diversos mecanismes bioquímics que indiquen a la cèl·lula 

quin és el moment adequat per poder-se dividir mitjançant 

la mitosi.  

 

Durant els primers anys de vida d’una cèl·lula, aquesta es 

va multiplicant fins arribar a la seva edat adulta. Un cop hi 

arriba, només es torna a multiplicar en cas de necessitat de 

reparar teixits que es vagin deteriorant.  

 

Un tumor s’inicia quan es provoca una alteració aleatòria en aquests mecanismes, que provoca 

que les cèl·lules comencin a reproduir-se d’una manera descontrolada i que ho continuïn fent 

després d’haver arribat a l’edat adulta. 

Quan el nostre mecanisme de defensa no pot impedir un tumor, es poden produir diverses 

conseqüències, com per exemple, una infiltració, que és la invasió a teixits del voltant del tumor o 

el que podria ser pitjor, una metàstasi, on el tumor es trasllada i prolifera en una altre part del cos 

que no era el seu origen. Aquesta replicació descontrolada de cèl·lules mare s’anomena “càncer”. 

 

2.2.1.1 Diferència entre tumor benigne i maligne 

És important saber que no és el mateix un tumor que un càncer, ja que no tots els tumors són 

malignes: 

- Tumor benigne: les cèl·lules es repliquen de manera descontrolada però lentament i no 

s’estenen per altres parts del cos. No són agressius, però si augmenten de mida han de ser 

extirpats per tal d’evitar que danyin òrgans propers.  

  

- Tumor maligne: les cèl·lules es repliquen de manera descontrolada i a gran velocitat. Poden 

estendre’s per altres parts del cos provocant així una metàstasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Replicació de cèl·lules tumorals 

Figura 4 Comparació entre un tumor benigne i un de maligne 
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2.2.1.2 Formes de disseminació d’un tumor 

- Creixement local: el càncer creix infiltrant-se per estructures de la mama diferents al lloc 

d’origen i/o per estructures dels voltants com, per exemple, els teixits musculars. 

 

- Disseminació limfàtica: es troben afectats els ganglis de l’aixella, l’artèria mamaria interna i/o 

els ganglis supra claviculars.  

 

- Disseminació hematògena: es desenvolupa mitjançant el sistema circulatori sanguini i 

acostuma a anar cap els ossos, els pulmons, el fetge i la pell. 

 

2.2.1.3 Història del càncer de mama 

Actualment, el càncer de mama és un dels més 

coneguts entre la societat. A més a més, està molt 

estudiat ja que és una de les causes de mort més 

freqüent entre les dones.  

 

No obstant això, el càncer de mama és un dels 

que fa més temps que se sap de la seva existència. 

Els casos de càncer de mama més antics que 

estan enregistrats al llarg de tota la història, van ser 

originats a Egipte, en el document històric el “papir 

de Edwin Smith”, que existeix des d’abans del 1.600 

a.C. 

 

En aquest papir, no només està descrit el càncer de mama, sinó que també es troba informació 

sobre el càncer d’úter. Es detallen diferents tumors, els quals Galeno, metge cirurgià i filòsof grec 

en l’Imperi Romà, anomena “karkínos”, que significa “cranc” fent referència a la seva forma. El 

centre del tumor seria el cos del cranc, mentre que les seves potes serien les infiltracions del 

tumor durant el seu creixement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Papir d’Edwin Smith 

Figura 6 Comparació d’un carcinoma ductal infiltrant amb un cranc o “Karkinos” 
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Avui en dia, els científics busquen obtenir més informació per tractar el càncer de mama en 

estats inicials, i s’està intentant divulgar cada cop més la importància de la detecció precoç 

d’aquesta malaltia, ja que tractar-la des d’estadis primerencs, té un índex de supervivència 

molt més alt.  

 

Per altra banda, amb els estudis que s’han anat realitzant, sabem que el càncer de mama és 

una malaltia que no es pot prevenir al cent per cent, però que existeixenmaneres per a reduir 

el seu risc.  

 

2.2.1.4 Incidència i mortalitat del càncer de mama 
 

Segons els estudis realitzats pel Grup Geicam d’Investigació en el Càncer de Mama, una 

associació científica d’interès públic, l’any 2018, es van detectar 32.825 nous casos de càncer 

de mama Espanya. De tots els càncers diagnosticats en dones, aproximadament un 30% d’ells 

són originats a la mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons l’estudi “Les xifres del càncer 2019” la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), 

el càncer de mama és la primera causa de mort per càncer entre les dones Espanyoles amb 

unes 6.500 morts cada any. 

 

En els últims anys, la supervivència de les dones afectades ha augmentat gràcies a nous 

tractaments que ha descobert i creat el món de la investigació. 

 

Figura 7 Estadística realitzada per l’estudi “Les xifres del càncer de mama” 
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2.2.1.5 Comitè multidisciplinari del càncer de mama 

Un comitè multidisciplinari és el conjunt d’especialistes que 

tenen el control d’una malaltia en concret en un mateix 

hospital. En el cas del càncer de mama aquest estaria 

compost per: 

 

- Oncòlegs metges: metges especialitzats en diagnòstic i tracte 

del càncer.  

 

- Oncòlegs radio terapèutics: metges supervisors dels pacients de càncer sotmesos a radioteràpia.  

 

- Cirurgians especialitzats en càncer de mama: metges especialitzats que realitzen diversos 

procediments com per exemple, la mastectomia, extraccions de tumors, extracció dels ganglis 

limfàtics o reconstrucció de la mama. 

 

- Anatomopatòlegs: metges especialitzats que, mitjançant tècniques de microscopi i anàlisi, 

estudien l’estat dels teixits del cos humà  per tal de detectar anomalies i proporcionar un 

tractament adequat.  

  

Aquests es reuneixen de manera periòdica i decideixen el tractament que seguiran les pacients 

de càncer de mama. S’avaluen i es discuteixen alternatives de tractament segons les fases de 

la malaltia. Abans de realitzar una cirurgia es comenta amb el comitè el cas, ja que aquesta no 

es considera imprescindible ni per obtenir millors resultats ni per millorar la qualitat de vida de la 

pacient. 

 

2.3. Factors de risc 

- Sexe: les dones tenen un risc més elevat que els homes a causa que tenen més teixit mamari. 

Tot i així, un home també pot patir càncer de pit, ja que encara que sigui poc, també tenen 

teixit mamari. 

 

- Factors hereditaris: està demostrat que l’afectació del càncer de mama pot ser deguda a 

factors hereditaris. Tenir antecedents familiars amb càncer de mama o d’ovari incrementa el 

risc d’una dona a patir-ho també. Tot i així, és només entre el 5 i el 10% dels casos on tumors són 

donats per aquest motiu.  

 

Els gens que estan implicats en el càncer de mama hereditari són el BRCA1 i BRCA2, no obstant 

això, aquestes alteracions només es troben en menys del 30% de les dones que cumpleixen els 

criteris de síndrome de càncer de mama i càncer d’ovari hereditari. Aquests gens codifiquen 
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per generar proteïnes supresores de tumors que ajuden a reparar un ADN en males condicions. 

És per això que les persones que tenen alguna alteració (mutació) en aquests, no poden 

reparar el seu ADN en cas d’error i són més propenses a patir un càncer de mama. 

 

- Factors geogràfics: les dones que viuen al el nord d’Europa tenen una freqüència més elevada 

de patir la malaltia. Les dones asiàtiques però, tenen un índex de mortalitat per la malaltia baix. 

No obstant això, quan aquestes emigren cap els Estats Units, el seu risc augmenta. Això és donat, 

no per factors genètics ni racials, sinó per carcinògens ambientals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Edat: el risc de patir-lo augmenta amb l’edat de la dona. És poc freqüent abans dels vint-i-cinc 

anys, però augmenta significativament a partir dels trenta anys. 
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Figura 8 Estadística de la freqüència del càncer 

de mama segons el lloc on es resideix 

Figura 9 Estadística de la probabilitat de patir càncer de mama segons l’edat 
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- Estat hormonal: els estrògens són estimuladors de lesions malignes. La menstruació precoç podria 

ser un factor de risc ja que s’augmenta el nivell d’estradiol i prolactina i es presenta un índex 

d’adipositat més alt. La menopausa tardana també és considerada un factor de risc. 

 

- Volum del teixit mamari: es creu que quan més volum de teixit hi hagi, més cèl·lules hi haurà, i 

per tant, més risc de cancerització.  

 

- Dieta i hàbits: hi ha aliments que poden incrementar o disminuir el risc de patir càncer de mama. 

Es creu que una dieta rica en hidrats de carboni pot incrementar-lo.  

 

- Radiacions ionitzants:  l’exposició a rajos ionitzants, especialment si aquesta es dur a terme abans 

dels quaranta, pot incrementar el risc. 

 

- Influencies mediambientals: Avui en dia s’estan estudiant alguns factors ambientals que podrien 

influir en el desenvolupament d’aquest càncer, com per exemple, els pesticides o insecticides. 

 

 

2.4. Manifestacions clíniques 

L’inici de qualsevol càncer sempre és el mateix. Una de les seves característiques és que són silenciosos, 

és a dir, que són asimptomàtics. És per això que és molt important fer-se controls de manera regular per 

poder detectar qualsevol anomalia que ens pugui indicar la presència d’un càncer. A més a més, la 

major part dels càncers de mama són detectats en mamografies o fruit de les autoexploracions 

practicades per la mateixa dona. 

 

Els principals símptomes locals que podem detectar són: 

- Inversió o encongiment del mugró: en les pacients que tenien el mugró normal i després se’ls 

endinsa, podria ser un signe d’un càncer de mama. 

 

- Qualsevol canvi de textura a la pell: tenir el pit amb textura de “pell de taronja” o la retracció 

de la pell podria ser un indici. 

 

 
-  

-  

Figura 12 Retracció del mugró Figura 11 Retracció de la pell 
Figura 10 Pit amb textura de 

"pell de taronja" 
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- Secreció pel mugró o telorràgia: la sortida de líquid és sospitosa quan la secreció es produeix 

només en una sola mama. 

 

- Bony, nòdul o massa tumoral: és el més freqüent, pot ser trobat per la pròpia dona o per un 

especialista. Són indolors. Si són tous i mòbils no solen suposar cap perill, no obstant, si és dur i va 

augmentant de mida és possible que sigui maligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palpació d’un gangli axil·lar: no obstant haver 

tingut un examen de mama i els resultats hagin 

estat negatius, de vegades pot ser palpable un 

gangli a nivell d’aixella. És important no 

confondre-ho amb, per exemple, un quist de 

greix. 

 

 

Figura 13 Patró que 

se segueix quan 

s’observa un nòdul 

mamari palpable 

 

Figura 14 Ganglis axil·lars 
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2.5. El diagnòstic  

2.5.1 Proves per a obtenir un primer diagnòstic 

- Examen físic i antecedents: es realitza un examen corporal per a revisar l’estat general i poder 

identificar qualsevol anomalia. Es té en compte l’historial familiar de malalties. 

 

- Examen clínic de la mama (ECM): és realitzat per un professional. Es palpa la mama i les àrees 

propenses a adquirir masses perjudicials. 

 

- Mamografia: es fa una radiografia de la mama. Aquesta és pressionada entre dos plaques per 

poder obtenir imatges del teixit mitjançant rajos-X.  

 

- Ecografia: s’utilitzen ones ultrasòniques per produir ecos que formaran un ecograma. 

 

- Imatges per ressonància magnètica (IRM): es crea una sèrie d’imatges dels dos pits mitjançant 

un imant i ones de radio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Avaluació de la disseminació de les cèl·lules canceroses 

Per determinar si les cèl·lules canceroses s’han disseminat per l’interior de la mama o per altres 

parts del cos es realitzen també algunes proves: 

 

- Biòpsia del gangli limfàtic sentinella: s’extreu, mitjançant una cirurgia, el gangli limfàtic sentinella 

(el primer gangli que es trobaria afectat en el cas que el tumor es disseminés). 

 

- Radiografia del tòrax: es realitza una radiografia dels òrgans i ossos de l’interior del tòrax.  

 

- Tomografia computeritzada (TC): es fa una sèrie de fotografies detallades de l’interior del cos. 

S’utilitza tinta, que s’injecta per via intravenosa que serveix perquè els òrgans i/o teixits es puguin 

veure de manera més precisa.  

Figura 17 Mamografia Figura 16 Ecografia de la mama Figura 15 Ressonància magnètica 
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- Gammagrafia òssia: s’utilitza per a verificar si hi ha cèl·lules canceroses en els ossos. S’injecta 

material radioactiu en una vena, que anirà acumulant-se en els ossos amb càncer i que podran 

ser detectats amb un escàner. 

 

- Tomografia per emissió de positrons (TEP): s’utilitza per trobar cèl·lules tumorals malignes. 

S’injecta glucosa radioactiva en una vena, que s’estén per tot el cos. Les zones que tinguin una 

major brillantor (zones més actives i que absorbeixen més glucosa) indicaran que hi ha 

presència de cèl·lules tumorals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Biòpsia 

Quan ja se sap que hi ha alguna anomalia i que, 

probablement és maligna, es procedeix a realitzar 

una biòpsia del teixit. 

 

- Biòpsia: extirpació de teixit. 

- Per escissió: extirpació completa d’una massa 

de teixit. 

- Per incisió (BAG): extirpació parcial de massa 

de teixit amb agulla gruixuda. 

- Assistida per buit (BAB): extirpació de teixit amb 

agulla gruixuda. 

- Amb agulla fina (PAAF): extracció de cèl·lules 

soltes o líquid mitjançant una agulla fina. 

 

 

Figura 19 Biòpsia del 

gangli sentinella 
Figura 18 Tomografia 

de la mama 

Figura 20 Tipus d'agulles per realitzar 

biòpsies o puncions 
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2.5.4 Unitat d’Anatomia Patològica 

Quan es té la mostra extreta, s’envia directament a la unitat d’anatomia patològica, on 

s’estudia la peça i es dóna un diagnòstic que s’enviarà a una altre unitat de l’hospital, on es 

continuarà treballant amb aquests resultats. 

 

La unitat d’anatomia patològica es posa en marxa 

quan arriba a l’administració (zona de rebuda de 

biòpsies extretes durant una cirurgia), una biòpsia. 

Aquesta acostuma a ser un cilindre en el cas de la 

patologia mamària. Un cilindre és el nom que es 

dóna al tros de teixit que ha estat extret amb una 

agulla en una biòpsia.  

 

2.5.4.1 Tipus de diagnòstics 

El factor clau que determina en quin estat ha d’arribar la peça a anatomia patològica 

és el diagnòstic que es requereix: 

- Diagnòstic intraoperatori: el seu objectiu és donar un diagnòstic provisional que podria 

fer canviar una maniobra quirúrgica. La peça s’envia a anatomia patològica mentre 

la pacient està a quiròfan, és per això que es necessita rapidesa a l’hora de treballar 

en aquesta situació. (metodologia explicada en la part pràctica). 

 

- Diagnòstic definitiu: l’objectiu és donar el diagnòstic definitiu de la pacient, indicant-hi 

totes les dades que s’han extret després d’haver estudiat a fons el teixit cancerós. 

 

2.5.4.2 Tècniques i eines diagnòstiques per l’estudi del càncer de mama 

2.5.4.2.1 Examen macroscòpic 

El primer pas a realitzar és examen macroscòpic. Totes les mostres estan 

acompanyades de les seves respectives peticions d’estudi histopatològic, 

identificades i enregistrades amb el nombre intern corresponent i de vegades, 

amb una breu descripció macroscòpica. La peça pot arribar de dues maneres; 

en fixació o en fresc. En fixació significa que el teixit ha estat sotmès a una 

substància, normalment el formol (encara que també s’utilitza el glicofix o 

l’alcohol), que evita la seva descomposició. En fresc significa que el teixit ha 

estat extret del quiròfan i que no ha estat sotmès a cap substància fixadora.  

Aquí s’avaluen els següents factors: 

Figura 21 Biòpsia de mama 
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 Marges de resecció o quirúrgics: quan s’extreu una peça quirúrgica, 

s’ha d’extirpar el teixit afectat envoltat d’uns mil·límetres concrets de 

teixit normal per poder assegurar que no queda cap resta de cèl·lules 

cancerígenes que puguin fer revifar el càncer. Depenent de la 

presència i la posició de les cèl·lules cancerígenes, es determinarà 

una maniobra quirúrgica o una altre.  

 

 Lliures o negatius: no es detecten cèl·lules cancerígenes en els marges 

exteriors del teixit extirpat. Si es dóna aquest cas, el cirurgià no haurà 

de retirar més teixit en la operació. 

 

 

 

 

 Positius: en el marge del teixit extret hi ha presència de cèl·lules 

cancerígenes. Això significa que probablement hi ha més teixit que 

no ha estat extret del cos de la pacient que podria estar afectat i que, 

per tant, el cirurgià ha d’augmentar la zona d’extirpació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pròxims: el marge es troba lliure de cèl·lules cancerígenes, tot i així, 

aquestes es troben pròximes a l’extrem. En aquesta situació, el cirurgià 

decidirà si s’ha de procedir a extirpar més teixit o no. 

 

 

Figura 22 Marge 

quirúrgic negatiu 

Figura 23 Marge 

quirúrgic positiu 
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- Estadi del gangli sentinella: es determina si el gangli sentinella es troba 

afectat.  

 

 

 

 

 

2.5.4.3 Fixació 

Després d’haver realitzat l’examen macroscòpic, es procedeix al segon pas; la 

fixació del teixit. Depenent del diagnòstic que es vulgui obtenir es realitzarà d’una 

manera o d’una altre; en un diagnòstic definitiu, la mostra es sotmet a una 

substància fixadora (normalment el formol) per evitar la putrefacció. Ha d’estar 

unes vint-i-quatre hores com a mínim. 

 

2.5.4.4 Deshidratació i aclarit 

L’objectiu d’aquests és poder introduir el teixit dins d’un bloc de parafina. L’aigua 

i la parafina no són miscibles, per això, la deshidratació i l’aclarit són dos etapes 

essencials.  

- Deshidratació. S’utilitza alcohol per eliminar tota l’aigua del teixit. Aquest pas 

es fa de manera gradual, s’introdueix l’alcohol a diferents graus de manera 

creixent (70% - 100%) per evitar que la mostra perdi la seva forma (és a dir, 

que s’arrugui, s’encongeixi...). 

 

- Aclarit. Com hem dit abans, l’alcohol i la parafina no són miscibles, i per tant, el 

primer també s’ha d’eliminar. Per fer-ho s’utilitza una substància anomenada xilè 

o xilol, que és compatible tant amb l’aigua com amb la parafina. Aquesta etapa 

es repetirà varies vegades fins que s’hagi eliminat tot l’alcohol. 

 

Figura 24 Biòpsia del gangli sentinella 

Figura 25 Màquina de deshidratació i aclarit del teixit 
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2.5.4.5 Inclusió 
 

Un cop finalitzat el punt anterior, el teixit s’envia a la sala d’inclusió.  
  

 

En aquesta etapa es dur a terme la creació del bloc de parafina que contingui 

la peça al seu interior. La parafina a temperatura ambient és sòlida, per això, per 

introduir el teixit dins, abans s’ha de desfer mitjançant calor.  
 

Primer de tot, s’obre un casset, s’afegeix un motlle a l’interior i s’introdueix 

parafina líquida. Es col·loca el teixit a sobre del motlle i després aquest es deixa 

en un lloc fred per tal que la parafina torni a solidificar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.6 Microtomia 

L’última etapa és la microtomia. El bloc es col·loca en el micròtom, que tallarà el 

bloc en làmines molt fines (3 - 5 µm. Això facilitarà que la llum del microscopi 

travessi el teixit a l’hora d’estudiar-lo. A mesura que els talls es van obtenint, es 

van col·locant en un bany de flotació. Quan es determina un tall per bo, 

s’immergeix una làmina de vidre dins l’aigua i se’l posa en contacte amb el tall. 

Un cop es té el teixit impregnat en el vidre, s’assecarà en un lloc calent o 

incubadora. 

 

 

 

Figura 29 Micròtom Figura 28 Bany de flotació 

Figura 27 Casset 

Figura 26 Casset 

amb el teixit 

impregnat de 

parafina 
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A vegades, es necessita molta més agilitat i no 

hi ha temps per deixar el teixit tot un dia en 

formol, com passa en el cas dels diagnòstics 

intraoperatoris. Per això, es procedirà a la 

congelació del teixit en comptes de la inclusió 

en parafina. Es necessitarà un criòstat, un 

micròtom que pot tallar teixit congelat i que 

pot arribar a una temperatura de -35ªC.  

 

 

 

2.5.4.3 Tinció dels receptors hormonals 

2.5.4.3.1 Receptors hormonals 

Els receptors hormonals són proteïnes que es troben a la part externa de la 

membrana d’algunes cèl·lules del nostre cos. En el teixit normal de la mama, 

trobem cèl·lules que tenen aquests receptors d’estrogen i/o progesterona, que 

contribueixin a que el teixit creixi i funcioni.  

 

A la vegada, moltes de les cèl·lules canceroses també contenen els receptors 

hormonals, i també responen a senyals que venen de l’estrogen i/o de la 

progesterona. És molt important saber si una dona amb càncer té receptors 

hormonals en les cèl·lules afectades o no, ja que la seva presència juga un paper 

molt important a l’hora de la decidir quin tractament és més adequat administrar. 

 

Quan es té la mostra ja tallada i en els seus respectius porta-mostres, es farà la 

tinció de teixit (on seran els receptors els que quedaran tintats) que servirà per 

realitzar una caracterització histològica i de factors pronòstics. Aquí es busca la 

presència de diferents receptors: 

 

- Prova de receptors d’estrogen i progesterona:  

Es mesura la quantitat de receptors d’aquestes proteïnes en el teixit cancerós. Si 

n’hi ha molts, el resultat serà positiu i això significa que el càncer es reprodueix 

més ràpidament. Els resultats indiquen si el tractament que impedeix la acció 

d’estrogen i progesterona pot parar aquest creixement. Si dóna positiu, el 

tractament que es seguirà és l’hormonoteràpia. 

Figura 30 Criòstat 
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- Prova del receptor 2 del factor de 

creixement epidèrmic humà 

(HER2/neu): 

L’HER2 és una proteïna, més 

específicament, és un receptor de 

tipus transmembranal. Les seves 

aplicacions clíniques són de valor 

pronòstic i predictiu. Aquest gen es 

troba alterat quan es dóna un cas 

d’amplificació o sobreexposició. 

 

La prova es duu a terme en el laboratori, on es 

mesura la quantitat de gens HER2/neu i de 

proteïna HER2/neu s’elabora en una mostra de 

teixit. Si la quantitat és molt elevada, el resultat es 

donarà com a positiu, un factor que indica un 

mal pronòstic. Tot i així, aquest tipus de càncer 

pot ser tractat amb medicaments indicats per a 

aquesta proteïna, com l’Herceptin o 

Trastuzumab. 

 

- Herceptin o Trastuzumab: fàrmac que 

actua com un anticòs monoclonal 

(proteïna elaborada al laboratori 

que pot unir-se a cèl·lules 

canceroses).  

 

 

Figura 32 Her-2 + vist des del microscopi 

Figura 31 Receptors d'estrogen i progesterona 

vist des del microscopi 

Figura 34 Herceptin (medicament) 

Figura 33 Funcionament de 

l'Herceptin 
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- Ki-67 : 

El Ki-67 és anticòs que identifica cèl·lules que es troben en fase de reproducció i 

mesura la proliferació cel·lular el tumor a través de la IHQ (Immunohistoquímica). 

Un alt índex de Ki-67 indica que el càncer tindrà resposta a la quimioteràpia. 

Aquest últim factor també indica un risc de recaiguda en la malaltia en estadis 

primerencs. 

 

- Proves multi gèniques: 

S’estudia l’activitat de diversos gens a la vegada. Això determina si el càncer es 

disseminarà o si recidivarà. 

 

 

2.5.4.4.2 Immunohistoquímica 

 

La immunohistoquímica és el procediment de tinció de teixit mamari cancerós 

que té com a objectiu determinar quins són els diferents receptors que hi ha. 

És una tècnica molt usada, ja que determina directament el tractament que 

haurà de seguir una pacient.  

 

Quan aquestes tècniques donen un 

resultat erroni, és a dir, quan no es veuen 

amb claredat els resultats, es procedeix a 

realitzar-se una prova complementària 

anomenada “FISH”.  

 

Figura 35 Funcionament de l'Herceptin 

Figura 36 Cèl·lules 

canceroses en Hibridació 

Fluorescent in Situ (HFISH) 
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Les anomalies més importants estan indicades amb les zones més vermelloses. 

Les parts verdes indiquen els centròmers, mentre que la blava indica els nuclis. 

L’anatomopatòleg ha de fer un recompte dels nuclis de cadascuna de les 

cèl·lules, per determinar el grau d’amplificació de material genètic i poder 

realitzar un diagnòstic definitiu.  

 

2.5.4.4.2.1 Tinció hematoxilina-eosina 

És una de les tècniques de tinció d’histologia principals, ja que ens permet 

veure en el microscopi òptic les cèl·lules amb els seus respectius nuclis. 

- Hematoxilina: Colorant bàsic extret de la planta Haematoxylum 

campechianum . Quan s’oxida la substància que s’obté, 

adquireix el color morat. Per formar l’hematoxilina es combina la 

substància oxidada anterior amb ions metàl·lics de ferro o alumini. 

- Eosina: Substància provinent de la interacció del brom amb la 

fluoresceïna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.4.2.1.1 Metodologia: 

1. Es submergeix la mostra en xilol per eliminar les restes de parafina 

2. Es submergeix en alcohol en concentracions decreixents (100%  70%) i 

per últim en aigua. 

3. Es submergeix la mostra en hematoxilina durant uns 10 minuts. 

4. S’elimina l’excés d’hematoxilina amb aigua i alcohol . 

5. Es tenyeix la mostra amb eosina durant uns 30 segons. 

6. Es submergeix la mostra en alcohol en concentracions creixents per 

deshidratar-la i afavorir la fixació. 

7. Es torna a banyar en xilol. 

nucli 

citoplasma 

Figura 37 Teixit amb tinció hematoxilina - eosina 
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 2.5.5 Classificació molecular del càncer de mama 

Tal i com he explicat anteriorment, el càncer de mama es classifica seguint la informació que 

s’obté a nivell molecular.  

 

Es divideix el càncer de mama en subgrups en funció de l’expressió genètica de receptors 

d’estrogen (RE). Si el resultat és positiu, es classificarà en luminal A, B o C. En contra, si és negatiu, 

es classificarà en Her2-  o  basal. 

- Tumors receptors d’estrogen positiu 

o Subtipus luminals: expressen RE. Tenen un bon pronòstic i responen a l’hormonoteràpia.  

 

o Subtipus luminal A: és el més freqüent (67% dels tumors). Té una alta expressió de gens 

relacionats amb el RE i poca expressió amb gens relacionats amb la proliferació cel·lular 

(comparativament amb el subtipus 

luminal B). A més a més, gairebé no 

responen davant la quimioteràpia 

convencional. 

 

o Subtipus luminal B: té més gens lligats a la 

proliferació cel·lular que el subtipus 

luminal A i pot ser tractat combinant 

l’hormonoteràpia amb la quimioteràpia 

(mai simultàniament). 

 

o Subtipus luminal C: té una agressivitat 

major. 

 

- Tumors receptors d’estrogen negatiu 

o Carcinoma basal o triple negatiu: dóna negatiu per RE, RP i Her-2. Té alta expressió amb 

gens relacionats amb la proliferació cel·lular. Els ganglis limfàtics es troben més afectats 

i té un pronòstic dolent. Presenta necrosis centrals, marges indefinits... Es tracta amb 

quimioteràpia. 

 

o Subtipus Her2- : hi ha un gran grup de tumors RE -, és a dir, de gens que tenen baixa 

expressió de RE, però hi ha una sobreexposició d’altres gens. El risc de recaiguda és alt. 

Es tracta amb quimioteràpia neoadjuvant.  

Figura 38 Receptors d'estrogen i 

progesterona (zones marronoses) 
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 2.5.6 Diagnòstic definitiu 

Per donar un diagnòstic definitiu, s’ha de tenir en compte diversos factors que s’estudien segons 

el mètode de Nottingham, que determina una puntuació de l’1 al 3 en cada un, en funció de 

la presència de cadascun. Serveix per determinar el grau histològic del carcinoma de mama. 

 

2.5.6.1 Mètode de Nottingham 

- Formació de túbuls: indica el percentatge de cèl·lules canceroses que estan formant túbuls. 

1 – el 75% de les cèl·lules formen estructures anormals. 

2 – entre el 10 i el 75% de les cèl·lules formen estructures anormals. 

3 – menys del 10% de les cèl·lules formen estructures anormals. 

 

- Pleomorfisme nuclear: es valora la variabilitat de la forma i mida dels nuclis. També es tenen 

en compte les irregularitats dels contorns dels nuclis. 

1 – nuclis petits i regulars amb poca variació de forma i mida entre ells. 

2 – variació moderada de forma i mida entre nuclis. 

3 – variació clara de forma i mida dels nuclis. 

 

- Nombre de mitosis: un alt nombre de mitosis en diverses cèl·lules indica agressivitat. 

       1 – nombre clarament alt de mitosis 

       2 – nombre moderat de mitosis 

       3 – poques mitosis 

Al final s’ha de sumar totes les puntuacions. 

- Grau 1 (3 – 5): carcinoma ben diferenciat 

- Grau 2 (6 – 7) carcinoma moderadament diferenciat 

- Grau 3 (8 – 9): carcinoma poc diferenciat 

 

El diagnòstic es redacta segons un protocol on s’ha d’especificar totes les dades de la peça 

estudiada, tant la descripció macroscòpica com la microscòpica. 

 

Figura 39 Taula resum de la classificació molecular del càncer de mama 
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2.6. Estadiatge 

2.6.1 Sistema TNM 

Els estadis del càncer de mama es determinen mitjançant un sistema anomenat TNM, que es 

basa en la mida del tumor (T), l’afectació o no dels ganglis limfàtics regionals (N) i la presència 

o no de metàstasis a distància (M).  

- T: Es descriu quina mida té el tumor i la seva ubicació. 

- N: Es descriu si el càncer ha arribat a afectar els ganglis i quantes cèl·lules cancerígenes tenen. 

- M: Es descriu si el càncer s’ha propagat cap a altres parts del cos, fora de les mames. 

 

2.6.2 Grau de malignitat d’un tumor 

La malignitat del tumor ve donada per un 

grau, prèviament classificat segons 

comportament de creixement del tumor i per 

la seva diferenciació. 

- Gx: No es pot determinar amb exactitud. 

 

- G1: Es troba ben diferenciat. Creix lentament i 

les estructures glandulars es reconeixen perfectament. 

- G2: Mitjanament diferenciat. Creix a una velocitat ràpida i les estructures glandulars es poden 

reconèixer. 

 

- G3: Mal diferenciat. Creix ràpidament i les estructures glandulars gairebé no es poden 

reconèixer. 

 

- G4 o G5: Sense diferenciació. El tumor creix de manera molt ràpida i desordenada. No es poden 

reconèixer les estructures glandulars. 

 

 

2.6.3 Classificació tumoral 

Els tumors es classifiquen en cinc estadis, segons la seva localització:  

 

 

 

 

 

Figura 41 Estadi dels tumors segons el seu grau 

de malignitat 

Figura 42 Localització del tumor 

segons l'estadi del càncer de mama 
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- Estadi O o carcinoma in situ: 

o Carcinoma in situ lobular (LCIS): Es troben dins el conducte del lòbul. No acostuma a ser 

un tumor invasiu. 

 

o Carcinoma ductal in situ (DCIS) o carcinoma intraductal: Es troben dins del ducte. No és 

invasiu per les estructures properes però s’ha de tractar per tal que no creixi i passi a 

carcinoma invasiu. 

 

 

 

 

 

 

 

- Estadi I: Estadi inicial del càncer de mama invasiu. Afecta a estructures properes però no s’estén 

encara per zones exteriors de la mama i els ganglis no es troben afectats. Té una mida d’uns dos 

centímetres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estadi II: El tumor té una mida d’entre els dos i els cinc centímetres. Podem trobar que estigui 

estès pels ganglis de l’aixella o que tingui un cinquanta per cent de probabilitats d’estendre’s. 

 

 

Figura 43 Localització de les cèl·lules tumorals en estadi 0 

Figura 44 Localització de les cèl•lules tumorals en estadi I 

Figura 45 Localització 

de les cèl•lules 

tumorals en estadi II 
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- Estadi III o localment avançat: Les cèl·lules tumorals s’han reproduït i es dispersen per la mama i 

els ganglis de l’aixella. 

o Estadi IIIA: El tumor no té la mida de més de 5 cm però està escampat pels ganglis de 

l’aixella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Estadi IIIB: Ha augmentat de mida i està estès per la paret toràcica. Pot ser que s’hagi 

escampat pels ganglis de l’aixella de manera massiva i que hagi afectat també als 

ganglis limfàtics mamaris interns o de la paret toràcica. 

 

 

 

 

 

 

 

o Estadi IIIC: Ha afectat els ganglis de la paret toràcica i l’aixella a més a més dels ganglis 

supra i infra claviculars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Localització de les 

cèl•lules tumorals en estadi III 

Figura 47 Localització de les 

cèl•lules tumorals en estadi IIIB 

Figura 48 Localització de 

les cèl•lules tumorals en 

estadi III C 
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- Estadi IV: S’ha produït una metàstasi. El càncer arriba a altres parts del cos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En funció de la classificació anterior, es poden fer pronòstics sobre la supervivència del pacient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7. Tractament 

2.7.1 Tractament quirúrgic 

- Cirurgia conservadora: extirpació d’una part 

de la mama.  L’objectiu és conservar 

l’estructura del pit. S’extirpa el tumor i els seus 

voltants com a mesura de seguretat.  

 

 

Estadi tumoral Supervivència a 5 anys 

I 85-100% 

II 70-85% 

III 30-70% 

IV 10-20% 

Figura 50 Taula extreta del llibre “Comprender el cáncer de mama” de l’editorial Amat. 

Pronòstic de supervivència de la pacient segons l'estat del càncer 

Figura 49 

Localització de les 

cèl•lules tumorals 

en estadi IV 

Figura 51 Cirurgia conservadora 
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- Mastectomia: extirpació de tota la glàndula mamària 

i del complex arèola-botó mamari. És actualment el 

tractament estàndard.  

Es denomina mastectomia radical quan també es 

retiren els ganglis limfàtics axil·lars.  Antigament 

s’utilitzava aquesta tècnica, afectava també als 

músculs pectorals fent que les pacients perdessin 

mobilitat del braç del costat operat.  

Es considera simple quan no es fa la dissecció 

ganglionar axil·lar.  

 

- Biòpsia selectiva del gangli sentinella: Es realitza quan no hi ha una evidència clínica d’afectació 

ganglionar axil·lar o de presència d’un tumor major a 5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dissecció ganglionar o limfadenectomia axil·lar: Extirpació 

dels ganglis limfàtics axil·lars d’una regió determinada.  

 

Figura 54 Limfadenectomia axil·lar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Mastectomia radical 

Figura 53 Biòpsia del gangli sentinella 
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2.7.2 Tractaments post operatoris o complementaris del càncer de mama 

 

L’objectiu de tots els tractaments següents és disminuir al màxim el risc de recaiguda en el 

càncer i augmentar les probabilitats de sanar. En la majoria de casos, 

el tractament que s’utilitza ve condicionat per l’estadi de la malaltia.  

- Quimioteràpia adjuvant: Es tracta d’un agent químic que s’administra, 

normalment, per via endovenosa (a través del braç) que elimina les 

cèl·lules canceroses. S’introdueixen citostàtics, que són medicaments 

que bloquegen la multiplicació cel·lular per poder frenar la rapidesa de 

la reproducció de les cèl·lules canceroses.   

També impacta sobre les cèl·lules sanes i és per això que té molts 

efectes secundaris. S’administra per períodes de manera ambulatòria. 

Té una durada de dotze a divuit o vint-i-quatre setmanes. 

 

- Radioteràpia adjuvant: És una teràpia que utilitza 

radiacions ionitzants. Es fa ús de radiacions 

electromagnètiques de raigs gamma. Es comença un 

cop la ferida hagi cicatritzat, ja que en casos on el tumor 

no s’hagi pogut extirpar completament, si ha envaït els 

ganglis limfàtics i/o si ha penetrat en el múscul pectoral 

s’incrementa la possibilitat de recaiguda.  

 

- Hormonoteràpia adjuvant: És un tractament anti hormonal molt important pels pacients que 

tinguin un tumor amb receptors d’estrògens i/o progesterona, és a dir, que s’hagi desenvolupat 

sota la influencia d’aquests. Es pot iniciar posteriorment d’haver estat sotmès a una 

quimioteràpia però mai es poden combinar els dos tractament alhora ja que es podrien 

augmentar els efectes secundaris i disminuir la seva eficàcia. S’utilitza en dones que tinguin un 

estadi avançat de la malaltia o amb metàstasi i és molt important saber si la dona és o no 

menopàusica.  

2.8. Reconstrucció de la mama 

L’amputació d’una mama és una situació molt difícil per a la pacient, suposa una gran modificació 

en el físic de la persona i això tindrà conseqüències negatives que afectaran a la seva autoestima.  

És per això que actualment hi ha moltes possibilitats per poder reconstruir de nou la mama.  

L’objectiu d’aquesta cirurgia és substituir tot el teixit mamari per poder retornar l’aspecte més 

semblant a una mama sana. Hi ha tres mètodes per realitzar-ho: 

Figura 55 Quimioteràpia 

adjuvant 

Figura 56 Radioteràpia adjuvant 
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- Expansors subcutanis: s’expandeix la pell per l’interior utilitzant pròtesis i materials artificials. És la 

tècnica més senzilla i més utilitzada avui en dia. S’introdueix un coixí artificial per sota el múscul 

pectoral i s’omple de sèrum fisiològic mentre que la pell s’expandeix per sí mateixa. 

 

 

- Substitució de teixit mamari per teixit muscular i dermoepidèrmic propi: es fa un transplantament 

de teixits de la pròpia persona (teixit muscular de les abdominals, dorsals, cuixes...) i es combina 

amb una pròtesi de gel de silicona o d’una solució salina.  

 

- Reconstrucció amb teixit dermoepidèrmic propi: no s’utilitza cap mena de material fisiològic 

artificial. És recomanable per a mames d’una mida petita. Després de unes vuit setmanes el cos 

ja haurà acceptat el teixit totalment. 

 

 

2.9. Efectes secundaris 

Els tractaments que s’utilitzen avui en dia contra el càncer de mama 

són molt eficaços, no obstant, poden produir diversos efectes 

adversos per la dona.  

Segons un estudi realitzat per l’Institut Nacional de la Salut, aquests 

són alguns dels efectes adversos que es poden patir:  

- Nàusees i vòmits: Els tractaments, la quimioteràpia i/o la 

radioteràpia són els causants d’aquests efectes, encara que 

no tots els pacients ho experimenten. 

 

Figura 57 Expansors subcutanis 

Figura 59 Estudi dels efectes 

adversos dels tractaments del 

càncer de mama realitzat per 

l'Institut Nacional de la Salut 

Figura 58 reconstrucció amb teixit dermoepidèrmic propi 
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- Cansament o fatiga: Algunes pacients es senten dèbils, tant que de vegades no tenen ganes 

de menjar. Aquest no s’acostuma a alleujar amb el descans. Normalment aquest efecte 

apareix durant el tractament, encara que pot perdurar després d’haver-lo finalitzat. Les causes 

d’aquests efectes acostumen a ser l’anèmia, els dolors constants, la depressió, la falta de 

nutrients, els problemes d’insomni i/o els medicaments. 

 

- Pèrdua de memòria: Tractaments com la quimioteràpia, la radioteràpia o l’hormonoteràpia 

poden afectar a la memòria de les pacients. Aquests problemes també poden arribar a 

ocasionar dificultats en la vida quotidiana de les pacients si es tracta de temes importants com, 

per exemple, recordar-se del lloc on s’han deixat les claus de casa. 

 

- Debilitament ossi: En condicions normals, el nostre cos regula la remodelació de les estructures 

òssies, és a dir, controla que hi hagi un equilibri entre els ossos que es deterioren i el que s’està 

formant de nou. Les hormones estrogen, entre altres, juguen un paper importantíssim en aquesta 

regulació. Quan una persona està sotmesa a tractaments que incideixen en aquestes 

hormones, aquest procés no està tant controlat i es destrueix més os del que es forma, produint 

així més fractures en el pacient. Aquesta disminució de densitat òssia s’anomena osteoporosis. 

 

- Dolor: És la conseqüència a la inflamació dels nervis o teixits. 

 

- Limfedema: El limfedema és la inflamació d’alguna part del cos a causa de l’acumulació de 

líquid limfàtic. En el cas del càncer de mama, el limfedema es troba després que s’hagin extret 

els ganglis limfàtics axil·lars. A més a més, a part d’afectar una zona del braç pot acabar 

afectant, també, la mama, l’aixella o l’esquena.  

 

Les radiacions i/o la cirurgia poden fer malbé ganglis i vasos limfàtics, i poc a poc, la quantitat 

de limfa és superior a la capacitat de drenatge de les vies i es produeix una acumulació de 

líquid. Un cop apareix el limfedema ja no es pot donar marxa enrere, i només queda la 

possibilitat de tractar-lo per a que no empitjori.  

 

Apareix normalment abans dels tres anys després d’haver estat sotmesa a cirurgia o tractament, 

però existeix una prevenció. És recomanable evitar extraccions de sang en el braç d’on es van 

extreure els ganglis, no fer esforços ni moviments violents, evitar les ferides, realitzar-se drenatge 

limfàtic i practicar exercicis proveïts pel fisioterapeuta. 
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2. 10. El factor psicològic 

2.10.1 Assumir la malaltia 

Quan un pacient s’assabenta que pateix qualsevol 

malaltia, els seus sentiments es troben molt més exposats; 

els seus pensament s’omplen de negativitat. Se’ls fa difícil 

acceptar que els ha tocat a elles passar per això i que a 

partir d’aquell moment hauran de sotmetre’s a 

tractaments molt durs i agressius com la quimioteràpia.  

 

En un primer moment, la persona passa per la fase on no s’acaba de creure que allò li està 

passant a ella, i una de les preguntes més freqüents es la de “per què a mi ?”.  Després es passen 

moments d’enuig i depressió.  

 

Els estudis diuen que aquesta és l’etapa més dura de la malaltia, ja que és un cop difícil, que fa 

que la teva vida canviï radicalment d’un dia per l’altre.  

A mesura que el procés de tractament va avançant, el pacient va adquirint més consciència 

del que està patint. A més a més, aquesta noticia també comporta efectes secundaris cap a 

la persona que poden deixar seqüeles en els malalts, que poden afectar-los més o menys en 

diferents àmbits, com poden ser l’autoestima o la feminitat.  

 

Figura 60 Altres efectes secundaris conseqüents del tractament del càncer de 

mama segons l’Institut Nacional de la Salut: Problemes cardiovasculars   i    

Reaccions al·lèrgiques 
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Per ajudar a superar aquesta notícia es pot recórrer a parlar amb especialistes. Parlar-ho 

obertament amb els teus familiars, amics i parella també pot ajudar, però sempre és millor 

comentar-ho amb especialistes o amb dones que ja ho hagin patit i participar en grups d’ajuda. 

 

2.10.2 Autoestima 

L’autoestima és la consideració que té cadascú 

de sí mateix. Aquests pensaments es veuen 

influenciats per molts factors, entre ells, la imatge 

corporal.  

 

Després d’haver patit un càncer de mama, les seqüeles que perduren en una dona poden 

afectar negativament en l’autoestima d’aquesta, fent que perdin seguretat en elles mateixes. 

Una seqüela important podria ser el canvi físic que s’experimenta; cicatrius en braços o aixelles, 

absència de mama, caiguda del cabell...  

 

Per això, el paper que juga la família, els amics...envers la pacient durant la malaltia és essencial, 

se l’ha d’ajudar perquè recuperi el control sobre ella mateixa. Un altre punt molt important que 

pot ajudar a una dona a sentir-se segura és la confiança amb els professionals; tant els metges, 

com les infermeres o els psicòlegs. És important informar la pacient sobre tot el que se li realitzarà, 

per tal de que pugui controlar la situació i prendre decisions per ella mateixa. 

 

Actualment el càncer de mama està bastant controlat, tant és així que la taxa de supervivència 

de les pacients a un termini de cinc anys és de més d’un 85%, i si el càncer no està present a 

altres zones que no siguin les mames augmenta a un 95%. Un altre factor que s’ha de tenir en 

compte és la importància que té en el pronòstic la zona geogràfica on la dona desenvolupa 

el càncer de mama, ja que en el nostre país, avui en dia, es té un gran accés a la sanitat, fet 

que no passa en altres zones del món. Per sort, és possible continuar amb la vida que es tenia 

abans d’haver estat diagnosticada gràcies a tots els controls que estan disponibles. També s’ha 

de tenir present que els tractaments que van sorgint són cada cop més eficaços i que, 

normalment, el pronòstic és bo. 

 

Per sentir-se millor amb una mateixa, es pot veure la malaltia com una oportunitat per 

començar una nova vida, o més ben dit, per començar a replantejar-se-la de manera diferent. 

S’aprèn a valorar cada moment; la família, les amistats, l’estil de vida que es porta, reunir forces 

per continuar endavant. 
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2.10.3 El càncer de mama envers a diversos aspectes socials 

2.10.3.1 Sexualitat 

La sexualitat i el sexe són dues parts fonamentals de la 

vida de qualsevol persona, però després d’haver patit 

càncer de mama, moltes dones troben que aquests 

dos aspectes queden afectats. 

El càncer i el seu tractament poden causar estrès 

emocional. Les dones amb  càncer de mama pateixen diversos canvis físics i emocionals 

que afecten a la seva autoestima. Un d’aquests podria ser la pèrdua de cabell, d’una 

part del pit o de tot el pit sencer. Qualsevol d’aquests fets és una experiència molts cops 

traumàtica per la dona, que ja no se sent tant a gust amb el seu cos com abans. Això, 

per tant, repercuteix en les relacions sexuals, ja que moltes poden sentir pudor a l’hora 

de despullar-se davant de la seva parella. Per això, és molt important la relació que hi 

ha amb aquesta. 

Existeixen grups d’ajuda, que el seu programa consisteix en fomentar la confiança, que 

juga un paper molt important. També ajuda a moltes parelles a créixer com a persones 

fent-los partícips als dos de la situació. 

S’ha de tenir en compte que el sexe a través del tacte sempre es pot continuar tenint, 

sigui el càncer que sigui i el tractament que la dona hagi rebut. 

 

2.10.3.2 Món laboral 

Després d’haver estat diagnosticada de càncer de mama hi ha diverses opinions envers 

el treball. Hi ha dones que prefereixen continuar amb la seva vida quotidiana i d’altres 

prefereixen abandonar-la durant el període que estan rebent tractament, que 

acostumen a ser uns sis mesos. També hi ha molts casos en els que dones que decideixen 

continuar treballant, pateixen discriminacions i es veuen obligades a deixar la feina. 

Hi ha molts tipus de discriminació que pot patir una dona diagnosticada. El principal és 

que, com hi haurà diversos dies d’incapacitat, moltes empreses no volen cobrir aquest 

problema a llarg termini. També s’exposa la preocupació de que la pacient tingui una 

recaiguda i sigui menys productiva a la feina. 
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 2.10.4 Grups d’autoajuda 

Actualment existeixen diversos grups d’autoajuda per al càncer de mama. La seva finalitat és 

ajudar a les pacients a superar la malaltia, de manera conjunta, ja que totes la pateixen. 

També funcionen com a ajuda individual, és a dir, que en el cas que la pacient no estigui 

disposada a compartir la seva experiència amb els demés, se li proporcionen sessions 

individuals amb una psicooncòloga.  

 

Els grups d’autoajuda es basen en la conversa entre pacients i una psicooncòloga. Són lliures 

de compartir la seva experiència, pensaments, sentiments... per tal de que acabin veient que 

no només elles estan passant per aquesta situació. La psicooncòloga ofereix informació, guia i 

orientació per a que les dones puguin acceptar la realitat.  

 

L’objectiu principal dels grups d’autoajuda és acompanyar la dona i escoltar les seves 

preocupacions, i el més important de tot, fer-li entendre que ella no té la culpa del que li està 

passant, que és una malaltia aleatòria.  

 

2.11 Prevenció 

2.11.1 Dieta 

Els aliments idonis per a consumir, no només després del diagnòstic sinó perquè són els més 

saludables, són els naturals, és a dir, els mínimament processats. És important que els aliments 

siguin de qualitat i evitar els que siguin refinats o modificats per reduir el consum de sals sucres i 

grasses. Es poden substituir els aliments refinats pels seus equivalents integrals. 

Una de les dietes més reconegudes mundialment que reuneix les característiques anteriors és la 

dieta mediterrània. Aquesta destaca per ingredients com l’oli d’oliva, les fruites i verdures 

principalment. El consum de carn d’au i peix és moderat i els productes làctics, carns vermelles 

i dolços és pràcticament nul. És una manera de menjar variat i per tant, gaudir dels àpats mentre 

cuides el teu cos nodrint-lo d’aliments nutritius i saludables.   

2.11.2 Exercici físic 

Molts estudis revelen que l’exercici físic podria combatre problemes relacionats amb el 

tractament, la fatiga, el dolor del pit... i reduir complicacions derivades dels tractaments. No és 

necessari excedir-se, però un mínim d’exercici és molt beneficiari.  Mentre es fa esport, el cos 

allibera endorfines, un compost químic del cervell que genera positivitat i redueix la percepció 

del dolor.  

Les dones afectades de càncer de mama manifesten que activitats com el ioga, la meditació 

i el pilates comporten moltes avantatges, ja que es combina la ment amb el cos i es redueix 

l’estrès i el dolor corporal.  
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3.1. El diagnòstic 

3.1.1 Observació d’una intraoperatòria a l’Hospital Universitari General de 

Catalunya 

1. Observació dels marges exteriors, interiors i laterals 

Es va treure la peça del plàstic on venia. Com que en 

l’informe no estava especificat quin era el costat del tòrax 

del qual pertanyia la mostra, es va mirar pels fils col·locats 

en els diferents marges; el marge exterior sempre va 

indicat del fil més llarg. El fil més curt indica el marge 

superior. 

S’escullen dos colors per pintar els diferents marges, que 

en aquest cas van ser el negre i el groc. Això es fa per 

reconèixer-los més fàcilment un cop fets els talls. La part 

exterior es va pintar de color groc i la interior de negre. 

 

 

 

 

 

 

2. Fixació de la tinta 

Es fixa la tinta en vinagre per evitar que aquesta marxi 

durant els processos posteriors. 

 

 

 

 

 

3.  PART PRÀCTICA 
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3. Tallar la peça 

Es fan talls de la peça d’uns 5 mm per poder estudiar el tumor més fàcilment. Es mesura el/s 

tumor/s i s’anoten totes les dades a l’informe. Aquesta peça feia unes  dimensions de 8,7 X 7,8 

X 3,3 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas que vaig poder observar, vam trobar dos tumors. Un d’ells (tumor 1) era molt fàcil 

d’identificar, mentre que l’altre (tumor 2) era més difícil degut a que era més irregular, és a dir, 

que els seus marges no estaven tant ben delimitats. Els tumors són les zones blanquinoses, que 

al tocar-les podem notar que són dures i que el seu tacte s’allunya molt del teixit adipós 

normal de la mama. 

 

 

4. Comunicació de l’anàlisi 

Un cop estudiats els tumors macroscòpicament, el patòleg ha de comunicar quina és la seva 

posició respecte el teixit. Com podem veure en les imatges anteriors, el primer tumor estava 

força separat del marge de la  peça, mentre que el segon l’estava gairebé tocant. Per això, 

la patòloga va decidir comunicar al cirurgià que els tumors es trobaven pròxims als marges. Ell 

va decidir que la millor opció era augmentar la zona d’extirpació. 

Tumor 1 Tumor 2 
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3.2 Examen microscòpic 

Per obtenir el diagnòstic definitiu, s’ha realitzar un examen microscòpic, on s’avaluaran els tres factors 

explicats en la part teòrica (formació de túbuls, pleomorfisme nuclear i nombre de mitosis). 

 

 

 

Es col·loca en el microscopi un porta-mostres amb 

el teixit a estudiar impregnat. 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa cada mostra i s’avaluen els factors: 

Es busca la presència de receptors d’estrogen i 

progesterona (zones de color marronós) per tal d’aplicar un 

tractament o un altre. En aquest cas, sí que n’hi havia, per 

tant, indicava que aquesta pacient era apta per a 

sotmetre’s a hormonoteràpia. 
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3.3 Entrevista al Grup Àgata 

Per entendre el càncer de mama des d’una altra banda, vaig decidir contactar amb una associació 

d’ajuda a dones que patissin càncer de mama perquè m’expliquessin de quina manera es recolza a 

les pacients.  

 

FECMA (Federació Espanyola de Càncer de Mama) és un grup d’autoajuda que pretén ajudar les 

dones afectades per aquesta malaltia compartint vivències, informació, experiències... Es pretén que 

les afectades trobin una manera d’afrontar la malaltia amb 

estratègies positives fent que entenguin quina és la seva realitat.  

 

Montserrat Domènech i Maria, a part de ser la presidenta de 

FECMA (Federació Espanyola de Càncer de Mama), també ho és 

al Grup Àgata.  

 

Entrevista a Montserrat Domènech i Maria 

 

Quins van ser els inicis del Grup Àgata? 

El Grup Àgata va ser fundat en el 1995, quasi bé fa 25 anys. Va sorgir poc a poc, no hi havia cap 

associació a Catalunya i María Alcázar, que era infermera de l’Hospital La Vall d’Hebrón, juntament 

amb més dones van decidir unir-se per començar a fer-la sorgir. 

 

 

 

 Es busquen alteracions en el teixit de la 

mama. En aquesta imatge no s’aprecia bé 

cap alteració, mentre que si l’ampliem... 

 En aquest cas vaig poder veure 

que hi havia diverses cèl·lules que 

estaven en fase mitòtica. 



 48  
 

 

Quin és el perfil de gent que s’incorpora a la fundació?  

Dones. La psicooncòloga ofereix diferents grups. El primordial, és el de donar suport a les dones 

afectades, però poc a poc vam anar veient que les famílies també necessiten ajuda, i és per això que 

hi ha un grup per famílies, no molt nombrós que reben atenció individualitzada. Un altre grup és el de 

recidives, el d’aquelles dones que han patit una recaiguda. Això és molt dur, i són les que pateixen més 

ja que quan la van superar es pensaven que ja estava, però uns mesos o anys més tard es van veure 

en la mateixa situació inicial. Encara que hi ha casos on es pot viure amb medicaments etc., és entre 

un 25-30% de les dones que pateixen una recaiguda, que no la superen. Això és una cosa que no 

s’explica, però que les pacients tampoc ho volen saber i s’hauria de dir.  

 

I l’altre grup és més nou, de fa uns dos anys. Les dones que hi participen es fan amigues entre elles, es 

diuen a elles mateixes “llargues supervivents”. Ens van demanar que volien tenir una xerrada amb la 

psicooncòloga un cop al mes, perquè els estaven sorgint problemes. Els llargs supervivents, en tot tipus 

de càncers, arriben a un punt on els sorgeixen coses noves que no esperaven; les dones que tenen 

càncer de mama que s’han sotmès a tractaments tant agressius, experimenten problemes d’ossos... 

Les dones joves que potser no podran tenir fills a causa de la medicació també tenen una possibilitat 

de congelar els òvuls abans d’iniciar el seu tractament. 

 

Hi ha cap home? Reben aquests un tracte especial? 

Bé, ni especial ni diferent. El que passa és que el càncer de mama d’un home ja, de per sí,  és diferent 

al d’una dona.  

 

El tant per cent de càncer de mama en homes és molt baix. Els homes tenen por de tot. Davant d’una 

malaltia, de qualsevol malaltia, les dones són més valentes.  

 

Ara mateix no tenim cap d’home, però que jo recordi només n’han passat tres per aquí. Un d’ells era 

advocat, i va dir que ell tenia dret a estar en el mateix grup de les dones, però les dones parlen de 

temes, com per exemple dels seus problemes amb la parella, que no se senten còmodes expressant-

los davant d’homes. És per això que les dones el van rebutjar. 

 

Per què és imprescindible que les persones diagnosticades de càncer de mama rebin atenció 

psicològica? 

No totes ho necessiten. Això sí, la majoria sí que la necessiten. Poden necessitar-ho en diferents etapes 

de la malaltia, tant al principi com durant, i fins i tot quan ja l’han superat. De fet, moltes dones que 

s’incorporen al Grup Àgata són supervivents de la malaltia que se senten desprotegides. 

 

A vegades no només les dones, sinó també els nens ho passen molt malament. Els petits també ho 

noten, que hi ha alguna cosa que no va bé. I amb els adolescents passa el mateix, i és per això que a 

ells també se’ls dóna una mica d’ajuda. 
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Com ajudeu a aquestes dones? Quines activitats proporcioneu? 

El primer que fem quan una dona arriba aquí és parlar amb ella. La invitem a que se senti còmoda i li 

preguntem com la podem ajudar, què és el que necessita, com has arribat fins aquí, qui t’ho ha 

recomanat... Al principi cadascuna té el seu problema; a una dona que exposi que està preocupada 

pels fills se li proporciona l’ajuda de la psicooncòloga.  

 

També hi ha altres eines d’acompanyament per estar més relaxat o tractar el limfedema. Treballem 

amb la música, la dansa i la pintura també. 

 

Hi ha dones que pateixen una recaiguda i que no volen sortir de casa, que pensen que ja està, que es 

moriran i que han perdut la guerra, i nosaltres els expliquem que això no és una guerra, que això ha 

passat perquè havia de ser així i que elles no tenen cap culpa. Els proporcionem que l’Angèlica, la 

psicooncòloga les vagi a veure, que parli amb elles per telèfon... i poc a poc les vas ajudant. Però és 

molt dur, tant per elles com per nosaltres. 

 

També hi ha algunes que han volgut fer el testament i aquí se les ajuda. Tenim advocades, que són 

voluntàries que les ajuden a fer-ho tot.  

Aquestes advocades també ajuden a portar qüestions jurídiques a dones que han perdut la feina a 

causa de la malaltia.  

 

Les que pateixen un càncer hereditari també són un altre cas. Es fa una analítica d’ADN i es busquen 

les mutacions que hi ha. Se li explica que estaria bé fer un estudi a la seva família, si té nenes, germanes... 

Amb les nenes, fins als divuit anys no se’ls fa. Les nenes que han heretat el mateix gen que la mare i 

que al principi estan bé, ho passen malament, ja que saben que en un moment o altre els hi sortirà. El 

que s’està fent és que se’ls ofereix realitzar-les una mastectomia d’ambdós pits i una reconstrucció 

implantant una pròtesi en la mateixa operació, com a mètode de prevenció.  

 

Hi ha un grup de dones, que són les dones grans que fan coixins. Es diuen els “coixins del cor”. Aquests 

van sorgir quan a una infermera americana que va patir càncer li van extreure els ganglis i li van donar 

coixins normals perquè es recolzés, però no li anaven bé. Li van cosir un coixí en forma de cor, amb el 

pic molt accentuat perquè el braç li encaixés perfectament per no pressionar l’edema. Quan es va 

recuperar, va introduir els coixins en el seu hospital i ràpidament es van estendre per tot Europa. I això 

és el que fem aquí. Els creem i els regalem a les dones que hagin estat intervingudes. 

 

Com tracteu aquí el limfedema? 

Quan t’han tocat els ganglis axil·lars, pot ser que els vasos limfàtics quedin obstruïts. El braç se t’infla 

molt i això ja arriba per quedar-s’hi, és a dir, no té cura. Es realitza el drenatge limfàtic, que ho ha de 

tractar una fisioterapeuta. Moltes dones venen per això. Aquest servei no el donen els hospitals públics, 

ja que és molt car i no poden assumir-ho. Ells ens fan una subvenció un cop a l’any per a que nosaltres 

ho puguem realitzar, els surt molt més econòmic.   
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Quina ajuda és més eficaç per les dones; les sessions individuals o les grupals? 

Això és una bona pregunta. Depèn de la persona. Hi ha dones que volen xerrades individuals perquè 

els fa vergonya parlar-ho davant d’altre gent. D’altres només volen fer teràpia de grup. D’alguna 

manera tu necessites veure que hi ha persones que estan com tu, que no ets una cosa rara ni que t’ha 

passat per culpa teva. Escoltar experiències que tu puguis dir “Ah, jo també” o “a mi em passa igual” 

ajuda molt. La psicooncòloga els ensenya com poder superar cada situació. 

 

Escoltar experiències dolentes d’altres persones que pateixen la mateixa malaltia que tu, de vegades 

pot afectar negativament a l’autoestima d’un mateix. Aquestes situacions les controleu d’alguna 

manera? 

Un consell que dono és no escoltar les opinions dels demés. Jo els dic a les pacients que no ho facin 

mai. Cada una té un càncer de mama diferent, que pot ser millor o pitjor, i que encara que sigui el 

mateix tipus de càncer, el teu cos no és el mateix cos que el de la persona del costat.  

 

Quan tenim una debutant, la psicòloga els fa una visita individualitzada i després se les uneix al grup. 

Igual passa amb les noves. Abans d’ajuntar-les amb el grup es parla amb elles i se les prepara per parlar 

amb altres dones. 

 

Quines són les seqüeles que queden en una supervivent de càncer de mama? I com es tracta la por a 

una recaiguda? 

Moltes. Ningú pensava que les dones afectades de càncer de mama visquéssim tant. Antigament, era 

un 40-50% les dones que es curaven. Ara no, ara estem a un 88% aproximadament que ho superen. 

Totes les dones que ho han superat es troben amb diverses situacions donades a causa de la 

quimioteràpia. Al principi, quan l’acabes et sents bé, al cap d’un any o així. Moltes perden una mica 

la memòria o es debiliten els ossos.  

 

Hi ha dones que viuen tota la vida patint i que no els hi acaba passant res, i d’altres que decideixen 

viure la vida i que acaben patint una recaiguda. Morir, ens podem morir totes, i pot ser que la causa 

no sigui el càncer de mama. Se’ls diu que estiguin tranquil·les. 
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3.4 Tríptic informatiu 
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Després d’haver realitzat aquest treball sobre el càncer de mama, puc verificar la meva hipòtesi inicial: 

“No és cert que totes les dones que són diagnosticades amb càncer de mama tenen el mateix 

pronòstic. Per tant, no és veritat que totes elles perdran un o ambdós pits”. 

 

Després d’haver realitzat la meva part pràctica a l’Hospital Universitari General de Catalunya, he pogut 

extreure la següent conclusió: “Una dona amb càncer de mama només perdrà el pit si es considera 

estrictament necessari”. He pogut aprendre que l’objectiu més important quan es realitza una cirurgia 

per extreure qualsevol tumor del pit és conservar la major part del teixit de la mama. Quan menys canvis 

pateix la mama, menys conseqüències psicològiques patirà la pacient.  

 

També he après la importància que té la detecció precoç del càncer de mama. Moltes dones, quan 

es troben una protuberància al pit, no van al metge, ja sigui per por o perquè no li donen importància. 

La certesa és que és vital que un especialista t’observi, perquè en el cas de que es tracti d’un tumor 

serà més fàcil eliminar-lo quan es troba en els seus estadis inicials. Un cop s’ha produït una metàstasi ja 

és massa tard, i serà molt més difícil tractar-lo. Per això, és fonamental realitzar-se autoexploracions de 

manera regular i acudir a les revisions, com a mínim un cop a l’any. 

 

El càncer de mama és una malaltia inevitable, però podem portar una vida sana i equilibrada per tal 

de prevenir-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CONCLUSIONS 
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f%C3%ADsicos/n%C3%A1useas-y-v%C3%B3mitos Nàusees i vòmits. Efectes secundaris. 

- https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-

secundarios-fisicos/cansancio/que-es-el-cansancio-relacionado-con-el-cancer.html 

Cansament. Efectes secundaris. 

- https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/efectos_secundarios/perdida_memoria 

BreastCancer.org Pèrdua de memòria. Efectes secundaris. 

- https://es.oncolink.org/apoyar/efectos-secundarios/bone-health/la-salud-osea-despues-

del-cancer OncoLink. Abramson Cancer Center of the University of Pennsylvania. 

Deteriorament ossi. Efectes secundaris. 

- https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/efectos_secundarios/dolor 

BreastCancer.com. Dolor. Efectes secundaris. 

- https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/linfedemaBreastCancer.org Limfedema. 

Efectes secundaris. 

- http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Limfedema-00002Limfedema. Efectes 

secundaris. 

 

- https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/linfedema Limfedema. Efectes secundaris. 

 

- http://despresdelcancer.cat/index.php/limfedema-i-com-prevenir-lo/ Limfedema. Efectes 

secundaris. 

- https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/cancer-de-mama Hospital Clínic 

de Barcelona. Limfedema. Efectes secundaris. 

 

https://www.cancercare.org/publications/121-confrontando_los_efectos_secundarios_del_tratamiento_de_cancer_del_seno
https://www.cancercare.org/publications/121-confrontando_los_efectos_secundarios_del_tratamiento_de_cancer_del_seno
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/c%C3%B3mo-se-trata-el-c%C3%A1ncer/quimioterapia/efectos-secundarios-de-la-quimioterapia
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/c%C3%B3mo-se-trata-el-c%C3%A1ncer/quimioterapia/efectos-secundarios-de-la-quimioterapia
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/c%C3%B3mo-se-trata-el-c%C3%A1ncer/quimioterapia/efectos-secundarios-de-la-quimioterapia
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/efectos-f%C3%ADsicos-emocionales-y-sociales-del-c%C3%A1ncer/manejo-de-los-efectos-secundarios-f%C3%ADsicos/n%C3%A1useas-y-v%C3%B3mitos
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/efectos-f%C3%ADsicos-emocionales-y-sociales-del-c%C3%A1ncer/manejo-de-los-efectos-secundarios-f%C3%ADsicos/n%C3%A1useas-y-v%C3%B3mitos
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/efectos-f%C3%ADsicos-emocionales-y-sociales-del-c%C3%A1ncer/manejo-de-los-efectos-secundarios-f%C3%ADsicos/n%C3%A1useas-y-v%C3%B3mitos
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-fisicos/cansancio/que-es-el-cansancio-relacionado-con-el-cancer.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-fisicos/cansancio/que-es-el-cansancio-relacionado-con-el-cancer.html
https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/efectos_secundarios/perdida_memoria
https://es.oncolink.org/apoyar/efectos-secundarios/bone-health/la-salud-osea-despues-del-cancer
https://es.oncolink.org/apoyar/efectos-secundarios/bone-health/la-salud-osea-despues-del-cancer
https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/efectos_secundarios/dolor
https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/linfedema
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Limfedema-00002
https://www.breastcancer.org/es/tratamiento/linfedema
http://despresdelcancer.cat/index.php/limfedema-i-com-prevenir-lo/
https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/cancer-de-mama
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El factor psicològic 

- “Guía de apoyo para la mujer con cáncer de mama metastásico”. Pfizer amb aval de la 

Federació Espanyola de cáncer de mama (FECMA). 

 

- “Cáncer de mama. Guía pràctica. Un manual para resolver las dudas paso a paso”. Wendy 

Wisbaum. Editorial La Esfera de los Libros, S. L., 2018 

- http://nuevofecma.vinagrero.es/quienes-somos/ FECMA. Grups d’autoajuda. 

- https://www.breastcancer.org/es/consejos/tu_trabajo/durante_el_tratamiento Feina 

després del càncer de mama. 

- https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/la-vida-como-una-sobreviviente-de-

cancer-de-seno/imagen-corporal-y-sexualidad-despues-del-cancer-de-seno.html 

American Cancer Society. Sexualitat  

 

- https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-

secundarios-fisicos/efectos-secundarios-sobre-la-fertilidad-y-la-sexualidad/sexualidad-

para-la-mujer-con-cancer/cancer-sexo-y-sexualidad.html   American Cancer Society. 

Sexualitat 

 

Prevenció 

- “Cuerpo y salud, El cáncer de mama”. Wolfang Eirmann i Sabine Bottger. Editorial Everest, 

S.A. 

 

- “Menjar sa... és ben fàcil”. Lliga contra el càncer. Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

 

- “Cáncer de mama. Cuestiones más frecuentes” . Juan Lucas Bayo Calero (Hospital Juan 

Ramón Jiménez, Huelva), Jesús García Mato (Hospital Santa María Nai, Orense), Ana Lluch 

Hernández (Hospital Clínico, Valencia) y Vicente Valentín Maganto (Hospital 12 de Octubre, 

Madrid). Editorial Entheos. 

 

- “Después del cáncer de mama. Cómo mejorar la calidad de vida durante y después de la 

enfermedad”. Dr. Jaume Masià, pròleg del Dr. Gabriel Planas, Professor Umberto Veronesi i 

Cristina Hoyos. Editorial Bonalletra Alcompàs, S.L. 

- https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-

c%C3%A1ncer/prevenci%C3%B3n-y-vida-saludable/la-alimentaci%C3%B3n-y-el-riesgo-de-

c%C3%A1ncer La alimentació i el càncer de mama. 

http://nuevofecma.vinagrero.es/quienes-somos/
https://www.breastcancer.org/es/consejos/tu_trabajo/durante_el_tratamiento
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/la-vida-como-una-sobreviviente-de-cancer-de-seno/imagen-corporal-y-sexualidad-despues-del-cancer-de-seno.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/la-vida-como-una-sobreviviente-de-cancer-de-seno/imagen-corporal-y-sexualidad-despues-del-cancer-de-seno.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-fisicos/efectos-secundarios-sobre-la-fertilidad-y-la-sexualidad/sexualidad-para-la-mujer-con-cancer/cancer-sexo-y-sexualidad.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-fisicos/efectos-secundarios-sobre-la-fertilidad-y-la-sexualidad/sexualidad-para-la-mujer-con-cancer/cancer-sexo-y-sexualidad.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-fisicos/efectos-secundarios-sobre-la-fertilidad-y-la-sexualidad/sexualidad-para-la-mujer-con-cancer/cancer-sexo-y-sexualidad.html
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/prevenci%C3%B3n-y-vida-saludable/la-alimentaci%C3%B3n-y-el-riesgo-de-c%C3%A1ncer
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/prevenci%C3%B3n-y-vida-saludable/la-alimentaci%C3%B3n-y-el-riesgo-de-c%C3%A1ncer
https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/prevenci%C3%B3n-y-vida-saludable/la-alimentaci%C3%B3n-y-el-riesgo-de-c%C3%A1ncer
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- https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/2009/03/30/cancer-tumores-

2843.html Portal de referència en prevenció i educació en salut. Edició: Unidad Editorial 

Revistas, S.L.  amb l’aval de Diaro Médico y  Correo Farmacéutico. Tipus de tumors. 

 

- https://www.parcdesalutmar.cat/media/upload/arxius/epidemiologia_avaluacio/detecci

o_cmama.pdf Parc de Salut Mar. Detecció precoç del càncer de mama. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/2009/03/30/cancer-tumores-2843.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/2009/03/30/cancer-tumores-2843.html
https://www.parcdesalutmar.cat/media/upload/arxius/epidemiologia_avaluacio/deteccio_cmama.pdf
https://www.parcdesalutmar.cat/media/upload/arxius/epidemiologia_avaluacio/deteccio_cmama.pdf

