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 1 OBJECTIU I PREGUNTA
Estrès i càncer són dos conceptes que, aparentment, no tenen cap tipus de relació. Poques
vegades apareixen junts en una mateixa frase o context. D’una banda, el càncer: un terme
molt ampli que inclou més de 200 tipus de malalties, totes elles governades per un mateix
patró, el creixement frenètic i desmesurat d’un grup de cèl·lules. D’altra, l’estrès: un estat de
tensió física i emocional que provoca sensació d’angoixa, ansietat, ofec, insomni i mal de
cap, molt present a la nostra societat.

L’objectiu del treball és descobrir quins efectes provoca l’estrès sobre la salut i si té o no
algun tipus de relació amb el càncer. També pretén investigar quin és el resultat que s’obté
de la fusió entre la medicina convencional i la medicina integrativa, i comprovar si realment
les teràpies complementàries poden tenir algun tipus de benefici per a un pacient oncològic.

Gran part de la informació del marc teòric ha estat extreta de llibres digitals, articles, pàgines
web i entrevistes amb oncòlegs i terapeutes.

Per exemplificar la recerca he fet l’estudi d’un cas oncològic, des de l’aparició del tumor fins
la seva extirpació i tractament, avaluant els nivells d’estrès del pacient i els efectes sobre la
salut  que  van  tenir  les  tècniques  per  reduir-lo  i  la  dieta  que  va  realitzar,  per  veure  si
concorden, finalment, amb la teoria.

Estic molt agraïda al Dr. Gascón, al Dr. Dalmau i a la immunòloga Gemma Solà, pel seu
temps i dedicació; al meu tutor del Treball, per encoratjar-me i pel seu ajut en les correccions;
a la família,  per la paciència i  recolzament incondicional.  Vull  manifestar  explícitament la
meva gratitud a la  pacient  del  cas  investigat,  sense l’ajuda de la  qual  aquest  treball  no
hagués estat possible. Treballar i conversar amb ella no només m’ha proporcionat les dades
per  desenvolupar  el  marc  teòric  de  la  recerca,  sinó  que  m’ha  permès,  d’una  manera
generosa, endinsar-me en la part més privada i sentimental del seu procés, amb moments
extraordinaris d’emocions a flor de pell. Gràcies A, per la teva inestimable col·laboració! Un
aprenentatge impagable a nivell personal que recordaré per sempre.
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 2 LA MEDICINA CONVENCIONAL
La paraula "medicina" deriva del llatí ars medicina, que vol dir «l'art de cura». La medicina és,
per tant, l’art i la ciència que té com a objectiu promoure i mantenir la salut i benestar de la
persona. Com a ciència  examina l'home sa,  l'home malalt i les malalties que poden afectar-
lo  i  estudia la  conservació i  el  restabliment  de la  seva salut.  Com a art,  té  l’objectiu  de
prevenir, curar i assistir en la curació de la malaltia a partir de l’ús de fàrmacs, radiació o
cirurgia. També és coneguda com a medicina al·lopàtica.

 2.1 MÈTODE
La medicina convencional està basada en l’evidència, per tant, les decisions mèdiques es
basen  en  la  millor  evidència  científica  actual  disponible  procedent  de  la  recerca  clínica.
Considera  que  la  racionalitat  o  l'eficàcia  biològica  d'una  intervenció  no  validen  la  seva
efectivitat clínica, sinó que aquesta ha de poder mesurar-se mitjançant estudis rigorosos que
hagin avaluat resultats clínics directament sobre pacients.

El metge ha de formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la
resolució de problemes seguint el mètode científic. Es tracta, per tant, d'incorporar el rigor
científic a la pràctica clínica. També s’anomena medicina basada en proves.

 2.2 RELACIÓ METGE-PACIENT

La relació  metge-pacient  s'estableix  quan un individu  amb un problema de salut  busca
l'ajuda del metge. Com a part d'aquesta relació, el metge ha de:

◦ Desenvolupar una relació cordial amb el pacient
◦ Reunir dades
◦ Analitzar i sintetitzar aquestes dades, i així elaborar un diagnòstic
◦ Elaborar un pla de tractament
◦ Seguir aquest pla de tractament i alterar-lo segons l’evolució del pacient
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 3 LA MEDICINA INTEGRATIVA
Segons el Centre Nacional de Salut Complementària i Integrativa dels Estats Units (NCCIH),
la medicina integrativa és un model d’assistència sanitària que pretén acostar la medicina
convencional  a  la  medicina  complementària  per  al  tractament  de  malalties  i  problemes
biològics i espirituals.

 3.1 MÈTODE
Aquesta pràctica descarta, sempre que sigui possible, l’ús de mètodes invasius tant en el
diagnòstic com en el tractament. Combina mètodes de la medicina basada en l'evidència,
prioritzant els mètodes complementaris segurs i eficaços sobre els quals existeixen dades
científiques que proven la seva efectivitat. Aquestes dades, però, no es basen en evidències
obtingudes utilitzant el mètode científic, per tant, la medicina integrativa és considerada una
pseudociència  que  no  rebutja  la  medicina  convencional,  però  tampoc  accepta  teràpies
alternatives  sense  crítica.  Els  seus  professionals  estan  obligats  a  exemplificar  els  seus
principis i  comprometre’s  a la  seva exploració i  el  desenvolupament.  L’objectiu  d’aquesta
pseudociència no és atacar la malaltia, sinó estimular l'autoregulació i restitució de la salut
del  pacient,  així  com també la prevenció malalties.  Destaca la visió holística de l’home i
proposa una participació activa del pacient durant tot el seu tractament, ja que ha de formar
part de la seva millora, és a dir, no aïlla el pacient en cap moment.

 3.2 DIFERÈNCIES AMB LA MEDICINA CONVENCIONAL
La medicina  integrativa  reuneix  enfocaments  convencionals  i  complementaris  de  manera
coordinada,  emfatitzant  l'enfocament  holístic  centrat  en  el  pacient  per  tal  de  mantenir  el
benestar mental, emocional, físic i social.

• No  existeixen  especialitats,  ni  es  tracten  òrgans,  sinó  persones  amb  els  seus
problemes i emocions. No hi ha malalties sinó malalts.

• El pacient i el doctor són socis en el procés de curació. La seva relació és estreta.
• En la valoració global de la persona es tenen en compte tots els factors que puguin

influenciar en la salut, el benestar i la malaltia, inclosa la ment, l’esperit, la comunitat i
el cos. Alhora de preparar el diagnòstic i tractament del pacient  també es tenen en
compte factors com: l’entorn mediambiental, laboral i social.

• El tractament no va dirigit  a suprimir els símptomes, sinó a l’estimulació de l’auto-
restitució.
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• S’han d’utilitzar sempre que sigui possible les intervencions efectives naturals i menys
invasives.

• La curació no s’atribueix al medicament o teràpia, sinó a la resposta de l’organisme del
propi pacient.

 3.3 EFECTIVITAT
Tot i que cada cop són més els practicants
de  la  medicina  integrativa,  existeixen
escasses  evidències  sobre  l’efectivitat
d’integrar  pràctiques  complementàries
amb  els  mètodes  convencionals.  Donat
que existeix una absència de definicions i
descripcions  clares,  molts  defensors
d’aquestes  pràctiques  afirmen  que  seria
fonamental estandarditzar la formació en
medicina  integrativa  i  realitzar  més
investigació  científica  sobre  la  seva
eficàcia en malalties cròniques, així  com
també sobre la qualitat, disponibilitat i cost
en el sistema sanitari actual.

Ernst  (2009)  va  analitzar  i  resumir  les
teràpies  no  convencionals  basades  en
l'evidència.  En el  seu estudi  avaluava el
“pes” i la “direcció” de l’evidència. El pes
indica  com de segura  és  l’evidència.  La
direcció indica si el resultat de la pràctica
sobre  una  malaltia  concreta  és  positiu,
«temptativament»   positiu,  incert,
«tempativament» negatiu o negatiu. 

Els resultats mostren que 51 tractaments
assoleixen el màxim pes de l’evidència, amb una direcció clarament positiva. En total es van
analitzar 685 tractaments, per tant, va concloure que un 7,4% de les 685 teràpies aplicades
cadascuna  a  una  malaltia  concreta  es  basaven  en  una  prova  ferma.  Entre  aquest  51
tractaments trobem l’acupuntura, l’aromateràpia o la musicoteràpia, entre d’altres.
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amb evidències científiques (Ernst, 2009)



 4 CÀNCER

 4.1 ORIGEN DE LA PARAULA I PRIMERES APARICIONS
La paraula “càncer” prové del grec ‘karkinos’, cranc. Alhora, també prové de l’antic idioma
sànscrit: «karkah», de l’arrel kar- (dur), però foren els grecs els primers en assignar un nom
als tumors i altres lesions ulceroses.

La primera referència escrita sobre els tumors va ser realitzada durant la Grècia Clàssica per
Hipòcrites, un dels grans metges de l’època, en mencionar els tumors com «karkinos» en els
seus  escrits.  En  el  Corpus  Hippocraticum  d’Hipòcrites,  es  fa  referència  a  unes  lesions
ulceroses cròniques que es desenvolupaven i expandien sense control pels teixits, simulant
les potes d’un cranc, motiu pel qual es van denominar  «καρκίνος» (karkinos). La paraula,» (karkinos). La paraula,
amb el temps, va passar del grec al llatí com “cancer” comprenent tant el significat de l’animal
com el de l’úlcera maligna. 

Existeixen altres paraules gregues relacionades amb el càncer, com «carcinoma» (el sufix -
oma  indica  tumor).  Carcinoma  «ὄγκος» (karkinos). La paraula,»  (es  llegeix  oncos)  era  utilitzada  per  descriure
simplement  una  inflamació,  però  va  passar  al  llatí  com  a  «tumor»,  i  d’aquí  el  terme
«oncologia», nascut ja a mitjans del segle XIX, com l’estudi dels tumors. De fet, «carcinos»
significa tumor maligne o dur. 

La paleontologia ens dona evidències que fa 150.000 anys existien lesions compatibles amb
el càncer en els humans de la època, tot i que aleshores era una malaltia poc freqüent, ja que
l’esperança de vida era molt curta i solien haver més malalties infeccioses. Avui en dia el
càncer  és  molt  comú,  i  aquest  increment  de  la  freqüència  de  casos  va  sorgir  com  a
conseqüència dels canvis mediambientals produïts a partir del segle XVIII (Capasso, 2005).
No s’ha aconseguit extreure cap conclusió sobre la interpretació que tenien els homes antics
del  càncer  o  el  possible  tractament,  però  els  estudis  apunten  a  que  atribuïen  aquestes
lesions a forces sobrenaturals.
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 4.2 QUÈ ÉS EL CÀNCER ACTUALMENT
Actualment ja no es defineix el càncer com una inflamació, però tampoc com una malaltia.
«Càncer» és el nom que se’ls atribueix a un conjunt de patologies relacionades entre elles.
En  tots  els  tipus  de  càncer  es  repeteix  un  patró:  apareixen  cèl·lules  anormals  que  es
divideixen i s’escampen de manera descontrolada i poden envair altres teixits a través del
torrent sanguini i el sistema limfàtic, però el seu origen és incert, i els seus símptomes no són
estàndards.

El càncer neix a partir de certs canvis en els gens, unitats físiques bàsiques de l’herència que
estan organitzats al  llarg de les cadenes de cromosomes (ADN compactat).  Per tant,  es
tracta d’una patologia hereditària,  i  és produïda per l'acumulament de lesions moleculars
originades en gens que intervenen en el control homeostàtic del creixement i mort cel·lulars i
en el manteniment de la integritat del genoma.

Però no sempre es dona per herència, sinó que també pot sorgir com a resultat d’alteracions
produïdes en les divisions cel·lulars o bé com a resultat del dany causat per l’ambient a
l’ADN. Les exposicions mediambientals que poden causar càncer són les substàncies, com
els compostos químics en el fum del tabac, la radiació, els rajos ultra-violetes del sol... 

El  càncer  sempre  sorgeix  d’un  procés  inflamatori,  i  creix  en  aquest  ambient,  en  nuclis
inflamatoris. La inflamació indica que hi ha cèl·lules activades per un virus. Per exemple, el
tabac  provoca  una  inflamació  crònica  dels  pulmons,  irritant  contínuament  els  bronquis.
Aquest ambient inflamat és propens a desenvolupar mutacions i que una cèl·lula cancerosa
hi  creixi,  ja  que  les  cèl·lules  del  teixit  inflamat  es  multipliquen  per  tal  de  reparar-lo,
augmentant així la possibilitat que es produeixi una mutació.

Els canvis genètics que contribueixen al càncer solen afectar a 3 tipus principals de gens:

Els proto-gens: són els encarregats del creixement i divisió cel·lular normal. Quan aquests
pateixen  una  alteració  o  es  tornen  més  actius  del  normal,  poden  convertir-se  en  gens
causants del càncer o oncogens, ja que permeten que les cèl·lules creixin i  sobrevisquin
quan haurien de ser destruïdes.

Els gens supressors de tumors: Aquests tenen la mateixa funció que els proto-gens, i una
alteració d’aquests provoca la divisió descontrolada d’aquests.
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Els  gens reparadors de l’ADN:  es dediquen a reparar l'ADN malmès. Les cèl·lules amb
mutacions  en  aquests  gens  tendeixen  a  formar  mutacions  addicionals  en  altres  gens,
provocant  així  que  el  conjunt  de  mutacions  pugui  causar  el  naixement  de  cèl·lules
canceroses.

 4.3 DIFERÈNCIES ENTRE CÈL·LULES CANCEROSES I 
CÈL·LULES NORMALS
Les cèl·lules humanes creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules a mesura que el cos
les necessita, i quan envelleixen o es malmeten, moren i són substituïdes per cèl·lules noves.
Si aquest procés es descontrola, sorgeix el càncer. 

Quan es produeix una mutació cel·lular aquestes cèl·lules, enlloc de morir, sobreviuen i en
formen de noves i innecessàries, les quals tenen la capacitat de dividir-se indefinidament i
formar masses conegudes com  tumors.

Existeixen dos tipus de tumors, els benignes i els malignes. Els malignes són els cancerosos,
és a dir, s'estenen als teixits a través del sistema circulatori o el limfàtic, donant lloc a nous
tumors allunyats de l’original. Per contra, els tumors benignes són estàtics i fàcils de tractar,
s’han d’extirpar i generalment no tornen a aparèixer.

Les cèl·lules canceroses sorgeixen de les cèl·lules normals, de manera que poden créixer
sense control i tornar-se invasives (Virchow, 1855). Aquestes són menys especialitzades que
les normals, per tant, com que no es converteixen en un tipus cel·lular específic amb una
funció concreta, es divideixen sense aturar-se i,  a més a més, són capaces d’ignorar les
senyals que utilitza el cos per eliminar les cèl·lules que ja no són necessàries.

Les cèl·lules canceroses també són capaces d’influir en altres cèl·lules per tal d’alimentar els
tumors. Per exemple, poden induir les cèl·lules normals més properes a que formin vasos
sanguinis que subministrin oxigen i nutrients per fer créixer el tumor.  També poden evadir el
sistema immunitari, una xarxa d’òrgans, teixits i cèl·lules especialitzades que s’encarrega de
protegir el cos contra infeccions, malalties o cèl·lules anormals.
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 4.4 CITOCINES I INFLAMACIÓ
El  sistema immunològic  juga un paper  important  en  la  regulació  del  creixement  tumoral.
Burnet va postular la idea que el sistema immunològic no només s'encarrega d'eliminar de
l'organisme agents infecciosos, sinó que també realitza una vigilància activa contra l'aparició
de cèl·lules neoplàsiques (o canceroses).  Un exemple de la  importància que exerceix  el
sistema immunològic el tenim en els individus sotmesos a teràpia immunosupressora o en
persones immunodeficients, on s'evidencia major risc de patir neoplàsies. A més a més, s'han
dissenyat estratègies basades en la potenciació del sistema immunològic per combatre certs
tipus de tumors (Rosenberg, 1992).

Com a immunòleg tumoral, el Dr. Gascón, oncòleg de l’Hospital Clínic, sempre ha centrat els
seus estudis en el microambient que envolta el tumor: limfòcits, macròfags… I ha observat
que les cèl·lules d’aquest ambient, que formen part del sistema immunitari, canvien les seves
funcions  i  beneficien  el  manteniment  i  creixement  del  tumor  quan  aquest  apareix.  Els
macròfags,  per  exemple,  enlloc  de  defensar  l’organisme,  l’ataquen,  i  els  fibroblasts,  que
donaven consistència al teixit connectiu, defensen el tumor. 

El càncer, que sorgeix d’un procés inflamatori,  creix i es desenvolupa en aquest ambient. La
inflamació és la resposta que inicia el sistema immunitari per reparar una lesió. El procés és
el següent: els leucòcits segreguen citocines, les quals atrauen altres cèl·lules inflamatòries
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Il·lustració 2: Alteració del creixement
normal de les cèl·lules (EAP 
Montserrat)

Il·lustració 3: Comparació de tumor benigne i 
maligne (DipHealth.com)



al focus de la lesió per tal de reparar el teixit danyat. El problema sorgeix quan la presència
de  l’agent  patogen  o  lesiu  és  continuada  o  quan  hi  ha  una  irregularitat  en  el  procés
d’inflamació, aleshores es produeix la inflamació crònica, un procés continu que pot acabar
produint càncer.

 4.4.1 QUÈ SÓN LES CITOCINES
Les citocines formen un grup important de proteïnes que actuen com a mediadores de la
comunicació  entre  cèl·lules  vives.  Actuen  com  a  senyal  entre  les  cèl·lules  del  sistema
immunitari per coordinar les respostes en la reparació de les ferides i en altres reaccions
immunes: limfocines, monocines, interleucines i factors de creixement. 

 En són tres les citocines principals:

1.  La  Interleucina  1  (IL-1)  juga  un  paper  principal  en  la  regulació  de  la  resposta
immunitaria i de la inflamació. Inicialment es va reconèixer com un producte d'activació
de monòcits i macròfags, però es va veure que a més participava en la regulació de
limfòcits T i en la diferenciació de limfòcits B. Hi ha 2 tipus d'IL-1, la IL-1 alfa i la IL - 1
beta. 

2. La Interleucina 6 (IL-6) és un important regulador de la inflamació i immunitat i a
més  se  la  considera  com  un  enllaç  entre  el  sistema  endocrí  i  immunològic.  És
produïda per molts tipus cel·lulars completament diferents com monòcits, macròfags,
cèl·lules endotelials, cèl·lules musculars i cèl·lules de l'estroma i epiteli endometrial. A
més  és  produïda  per  glàndules  endocrines  com la  hipòfisi  i  el  pàncrees.  Té  tres
accions ben definides: modifica altres citocines, activa cèl·lules T i diferència cèl·lules
B i inhibeix el creixement de diverses línies cel·lulars humanes.

3. El factor de necrosi tumoral (TNF) és una citocina amb un rang d'efectes molt ampli,
tant  beneficiosos  com  perjudicials.  Posseeix  la  capacitat  de  destruir  certes  línies
cel·lulars i inicia la cascada de citocines proinflamatòries i altres mediadors. Hi ha 2
tipus  de  TNF,  d'una  banda  l'alfa,  que  és  produït  per  neutròfils,  limfòcits  activats,
macròfags i cèl·lules NK; i per un altre el beta, que és produït només per limfòcits.
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 4.5 INICI DEL PROCÉS INFLAMATORI
El  focus  de  la  lesió  atrau  cèl·lules  inflamatòries,  les  quals  segreguen  citocines  pro-
inflamatòries per comunicar-se (com les citocines pro-inflamatòries (TNF, IL-6…)), i aquestes
generen espècies reactives de l’oxigen (o ROS) destinades a eliminar l’agent lesiu.

Les citocines, però, atrauen encara més cèl·lules inflamatòries per reparar el  teixit,  i  això
provoca que es crei  un feedback positiu  entre la  segregació de citocines i  l’activació  de
cèl·lules immunitàries, el qual provoca una inflamació crònica, ja que el teixit malmès està
envoltat continuadament de cèl·lules inflamatòries, les quals no deixen de segregar ROS i
citocines, dos tipus de cèl·lules que acabaran danyant encara més el teixit i produint cada
cop més mutacions. Com que les ROS poden provocar mutacions en l’ADN, poden acabar
induint l’aparició de mutacions cel·lulars.

A més a més, les citocines pro-inflamatòries (TNF) activen vies de senyalització, com la NF-
kB.  Aquesta  via  de  senyalització  promou  la  segregació  de  més  citocines  i  indueix  la
proliferació i la supervivència cel·lular, provocant així un altre feedback positiu. Per tant, la via
NF kB podria ser una connexió entre la inflamació crònica i el càncer.
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Un  cop  format  el  tumor,  els  feedbacks  entre  les  cèl·lules  immunitàries  i  les  tumorals
provoquen que la inflamació crònica contribueixi en el seu desenvolupament.

Les cèl·lules inflamatòries, tot i ser l’ambient idoni per al desenvolupament del tumor, intenten
reparar  el  teixit  malmès alliberant  factors pro-angiogènics,  els  quals faciliten l’entrada als
vasos de les cèl·lules tumorals, i proteases, que tot i tenir l’objectiu de remodelar la matriu
extracel·lular del teixit,  contribueixen a la migració de la cèl·lula,  degradant així  la matriu
extracel·lular  i  facilitant  que  la  cèl·lula  se  separi  de  la  MEC i  l’estroma.  Així  doncs,  les
citocines contribueixen en la migració del tumor.

En resum, el sistema immunitari està estretament lligat amb l’aparició de tumors, ja que una
alteració d’aquest pot provocar una sobreproducció de citocines pro-inflamatoòries, les quals
provoquen una inflamació crònica que, com s’ha explicat anteriorment, és un ambient que
propicia el desenvolupament i l’expansió del tumor.
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 5 ONCOLOGIA INTEGRATIVA
Les unitats d’oncologia integrativa dels centres més prestigiosos d’Estats Units divideixen els
tractaments complementaris empleats en cinc categories:

 5.1 TÈCNIQUES ANTIESTRÈS
El càncer constitueix un procés inflamatori durant el qual el cervell allibera substàncies pro-
inflamatòries:  citocines  (L-1b,  IL-6,  TNF-alfa,  PCR…).  Diversos  estudis  mostren  que  la
pràctica de tècniques antiestrès redueixen els nivells de citocines i, per tant, redueixen el risc
de creixement i/o desenvolupament d’un tumor.

Exemple: Diversos investigadors van observar que les dones amb càncer de mama,
en el moment del diagnòstic, presentaven nivells alts de citocines. Un mes després,
durant el  qual van estar practicant regularment ioga terapèutica, aquests nivells de
citocines  es  van  normalitzar,  mentre  que  en  el  grup  control  (pacients  que  no
practicaven ioga) els nivells d’aquestes substàncies van romandre alts. (Antoni, 2018)

 5.1.1 TIPUS DE TERÀPIES MÉS FREQÜENTS
Segons el Dr. Francisco Barnosell existeixen més de 170 tipus de teràpies complementàries,
algunes d’elles amb més evidències científiques que altres. Tot i que la medicina moderna es
basa en l’evidència científica,  hi  ha qui  considera que l’acumulació d’experiències poden
servir també com a evidència. La medicina tradicional xinesa, per exemple, no es basa en
bases científiques, però en canvi s’utilitza des de fa milers d’anys. Tal i com diu Carl Sagan,
una falta d’evidència no implica una falta d’eficàcia.

Les pràctiques no-convencionals han estat classificades pel Centre Nacional  de Medicina
Alternativa i Complementaria d’Estats Units en cinc categories:

• Sistemes integrals o complets:

◦ L’acupuntura:  Consisteix en inserir agulles en els punts xàrquics i manipular el cos
per tal de restaurar la salut i millorar el benestar del pacient.  

Al novembre de 1997 un grup de 12 experts de diversos àmbits sanitaris es van reunir
per  avaluar  l'ús  i  l'eficàcia  de  l'acupuntura  per  a  diverses  malalties.  (NIH,  1997).
Aquests, després de diversos dies d’investigació, van descriure que l’acupuntura podia
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ser efectiva en les àrees de postoperatori per a adults i de quimioteràpia i vòmits, així
com en el dolor dental postoperatori. A més a més, es va considerar que  l’acupuntura
es podia utilitzar com a tractament complementari o com a part d’un pla de tractament
integral per tractar addiccions, per a la rehabilitació d’un ictus, el mal de cap, rampes
menstruals, la fibromiàlgia, el dolor miofacial  i asma (NIH, 1997).

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) inclou, també, l’efectivitat de l’acupuntura en
el  tractament  d’afeccions  respiratòries,  malalties  gastrointestinals,  trastorns
neurològics i musculars i problemes urinaris i ginecològics.

• Teràpies biològiques:

◦ La  fitoteràpia: És  un  tractament  que  es  basa  en  la  utilització  de  l’extracte  dels
principis actius d’algunes plantes. Es considera un disciplina de formació reglada. En
el nostre país, s'imparteix en la universitat de farmàcia. Aquesta tècnica està enfocada
a eliminar els símptomes de l’estrès i l’ansietat.

• Mètodes de manipulació basats en el cos

• Teràpies sobre la ment i el cos:

◦ La meditació:  Es tracta d’una pràctica que centra l’atenció en un objecte extern, el
pensament  o la  pròpia  consciència.  Segons  els  practicants,  d’aquesta  manera
s’activen un seguit de mecanismes cerebrals que fan que l’experiència subjectiva del
dolor sigui diferent.  Hi ha evidència de la seva utilitat  com a teràpia per combatre
l’estrès, l’ansietat, la depressió,  el dolor crònic en persones d’edat avançada i la fatiga
de malalts sotmesos a tractaments de quimioteràpia.

La  meditació  augmenta  els  nivells  de  melatonina  i  possiblement  d’anandamida,
augmenta la coherència alfa registrada en EEG al  lòbul  frontal,  i  condueix a  una
pressió  arterial  sistòlica  significativament  menor  i  una  pressió  arterial  diastòlica
ambulatòria, així com canvis endocrins a llarg termini. 

• Teràpies sobre la base de l’energia:

◦ El  Reiki:  El  reiki,  desenvolupat  pel  doctor  Mikao  Usui,  teòleg  i  president  de  la
Universitat Doshisha a Kyoto a mitjans els anys 1880, es basa en la transferència
d’energia  per  facilitar  el  benestar  físic  i  espiritual.  La  paraula  Reiki  prové  de  dos
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caràcters japonesos: rei, que significa universal, font de vida, aire o esperit; i ki, que
significa força vital o energia vital.

Es diu que l'energia de la vida universal flueix des de les mans del terapeuta cap al
cos del  pacient i  que és capaç de disminuir  l’ansietat  de les persones grans i,  en
general, també de les persones sanes. També s’ha vist que pot ajudar a reduir el dolor,
la depressió i l’ansietat en pacients que estan sotmesos a quimioteràpia, alhora que
invoca una sensació de relaxació.
  

◦ QiGong:  El QuiGong és una tècnica de curació que es practica a la Xina des de fa
milers d'anys. Aquesta pràctica es centra en restaurar les pertorbacions del Qi. És una
pràctica  meditativa  que  inclou  exercicis  físics  i,  a  més  a  més,  dona  èmfasi  a  la
respiració. El QiGong ha estat recentment investigat per la relació que manté amb
l’alleujament dels símptomes associats al càncer i altres malalties.

Els mestres QiGong han estat examinats en protocols científics d'estil occidental. Un
dels equips científics empleats per a l’avaluació va ser el SQUID, que és un dispositiu
interferencial quàntic superconductor que pot mesurar el camp magnètic del cervell.
L’aparell va mesurar formes d'energia infraroja, magnètica i acústica emeses de les
mans dels mestres QiGong mentre practicaven la tècnica, i es va observar que quan
un mestre QiGong emet Qi es produeix un desplaçament consistent dels patrons de
les ones cerebrals de l'EEG a l'estat alfa (de 7 a 14 Hz) en l'humà o l'animal al qual es
dirigeix l’energia.  El mestre de QiGong fa el diagnòstic passant una mà pel cos del
pacient i  escanejant el  seu camp energètic per determinar les pertorbacions del Qi
(Jahnke, 1997).

En el Centre Zakim per a Teràpies Integrades de l'Institut del Càncer de Dana Farber
s’està fent un assaig sobre l'eficàcia de QiGong (en comparació amb l'exercici aeròbic)
com a teràpia complementària per als pacients amb càncer.

Otto Warburg, guanyador d’un premi Nobel el 1993, va afirmar que «totes les malalties
són àcides i on hi ha oxigen i alcalinitat no poden haver malalties, inclòs el càncer».
De fet els bacteris, els virus, les cèl·lules canceroses, els fongs, els patògens, gairebé
tots aquests microbis són anaeròbics, és a dir, no poden viure amb oxigen. El Qigong
busca  aturar  el  creixement  d'aquesta  cèl·lules  malignes  i  fins  i  tot  eliminar-les
augmentant el  volum d'oxigen assimilat,  exercint  així  un control  sobre les cèl·lules
cancerígenes. La pràctica d'aquest sistema a més de combatre el càncer mitiga altres
afeccions com ulceres, gastritis, hipertensió, càlculs renals i cistitis.(Gemma Solà)
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 5.2 DIETA
La dieta és un factor molt important a controlar durant un procés oncològic. Gràcies a un test
anomenat P.E.T. s’ha demostrat que és perjudicial prendre sucres i aliments amb un índex de
glucèmia alt, ja que el càncer s’alimenta d’aquestes substàncies. El P.E.T. (positron emiting
tomography) és un estudi  que permet diferenciar els teixits  cancerosos,  és a dir  els que
capten glucosa, dels teixits sans, que no en capten. El test consisteix en injectar glucosa
radioactiva  per  via  endovenosa.  Únicament  els  teixits  cancerosos  capten  la  glucosa
radioactiva, i d’aquesta manera es pot identificar on es troba el càncer. Aquest fet demostra
que s’han d’evitar els sucres i els aliments amb un índex de glucèmia alt. 

Pel que fa la resta d’aliments, n’hi ha alguns més recomanables que d’altres: És aconsellable
evitar o reduir al màxim la ingesta d’hidrats de carboni, o com a mínim menjar pa, pasta i
arròs integrals i artesanals. Pel que fa a la proteïna, és important diferenciar quin tipus és
beneficiosa  i  quina  perjudicial  per  a  un  pacient  oncològic.  Les  proteïnes  animals
recomanables són: la carn blanca ecològica, els ous, i el peix, en especial el blau. Com a
proteïna vegetal destacable trobem el tofu. En canvi, s’aconsella evitar la carn vermella, o
menjar-la  amb poca  freqüència  i  poc  feta,  ja  que  sinó  podrien  originar-se  nitrosamines,
substàncies canceroses. Els greixos recomanables són l’oli d’oliva extra verge de pressió.

També es recomana la ingesta de verdures crues, pel  fet  que aquestes tenen propietats
anticanceroses,  ja  que  contenen  sulforafà  i  indol-3-carbonil  (13C),  però  no  durant  la
quimioteràpia, ja que els fàrmacs anticancerosos produeixen un efecte tòxic sobre la mucosa
intestinal,  fet  que  altera  l’absorció  dels  aliments  crus.  Les  fruites  i  verdures  riques  en
caroteneoides també són beneficioses, així com els cítrics, el te, les algues, la xocolata negra
i altres. (Gascón, comunicació personal)

La  preparació  dels  aliments  també  és  molt  important.  Es  recomana  cuinar  al  vapor,  al
microones, bullir o al forn, i evitar fregir els aliment i els productes cal que siguin frescos i
ecològics.

 5.3 NUTRIENTS
Per  mitjà  d’aquests  es  busca  aportar  a  l’organisme  antiinflamatoris,  antioxidants,
immunomoduladors  i  anticancerosos  naturals.  S’ha  demostrat  que  principis  actius  en
diversos aliments posseeixen propietats anticanceroses i estimulen el sistema immunològic
mitjançant canvis epigenètics a nivell  de la metilació de l’ADN o de la modificació de les
histones. Alguns exemples són:
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• La cúrcuma

• L’extracte  de  fongs,  que  actua  com  un  probiòtic.  Els  fongs  són  considerats
immunomoduladors i  en alguns s’han trobat propietats anticanceroses (Ganoderma
lucidum,  conegut  col·loquialment  com  «Reishi»  segons  publicacions  de  l’Institut
Nacional del Càncer nord-americà). Els extractes actuen en la prevenció, la invasió, el
procés metastàtic, en la apoptosi cel·lular i a nivell del telòmer.

• Omega 3: són àcids grassos que disminueixen el colesterol. També se li han associat
propietats contra la proliferació i extensió de les cèl·lules canceroses i de restitució del
sistema immunitari. Un exemple són els fruits secs o l’alvocat.

•  Vitamina C i D

• Probiòtics:  aquests  són  fonamentals  a  l’hora  de  restablir  l’equilibri  microbiològic
intestinal,  ja  que  els  agents  quimioteràpics  n’eliminen  gran  part.  Un  dèficit  en  la
microbiota disminueix dràsticament les defenses del cos, per tant és més fàcil patir
una infecció. S’aconsella prendre quèfir o qualsevol altre producte fermentat 

 5.4 EXERCICI
A  Estats Units, l’exercici forma part del tractament integratiu durant i després del càncer.
S’ha demostrat que una pràctica regular d’exercici físic moderat millora l’estat físic i mental
del pacient, alhora que millora la seva autoestima, evita l’augment de pes, permet dormir
millor i estimula el sistema immunològic.
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 6 ESTRÈS

 6.1 EMOCIONS I SALUT
Durant molt temps les emocions han sigut vistes com a reaccions esporàdiques a situacions
externes o com a trets interns de cada persona, però la perspectiva sobre les emocions ha
anat canviant, i avui en dia són vistes com la conseqüència a una contínua interacció entre
l’entorn físic i social i la persona. (Folkman, Castro, 1986)

Segons Rosemanm (1976), el qual va fer la primera comprovació empírica sobre la relació
entre les emocions i la salut, les persones que tenen una tendència d’actuar dominada per la
impaciència,  la forta  activitat,  la ambició,  la hostilitat  i  la competitivitat  tenen el  doble de
possibilitats de patir una malaltia coronaria que la resta de la gent.  

Un estudi publicat a Science mostra una correlació fisiològica directa amb una emoció que
simplement va realitzar un actor. L’actor, que estava connectat a monitors que mesuraven
diversos  paràmetres  fisiològics,  representava  i  expressava  diverses  emocions  (ira,  por,
tristesa, felicitat, sorpresa i repugnància) a través de distorsions facials.  Per altra banda, en
una habitació, aïllat,  es trobava un tècnic que a través de la interpretació de la resposta
fisiològica dels monitors connectats a l’actor va poder endevinar quina emoció expressava.
Amb una temperatura cutània alta i un pols elevat, el tècnic sabia que estava enfadat. Si la
seva temperatura de la pell augmentava, però el seu pols era baix, tenia por o estava trist, i
així successivament. (Ekman, 1983)
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Il·lustració 6: Correlació fisiològica amb diferents
emocions (Ekman , 1983)



Així doncs, es confirma que les emocions tenen un efecte sobre la salut. Aquesta via d’acció
de les emocions sobre la salut correspon al Síndrome General d’Adaptació, col·loquialment
conegut  com  «estrès»,  descobert  per  Hans  Selyé  (1930).  A la  llarga  aquest  símptoma
produeix un augment de la vulnerabilitat davant les malalties.  

Solomon (1964) va utilitzar per primera vegada el terme psicoimmunologia en un dels seus
articles i va introduir el concepte d’un enllaç mèdic entre les nostres emocions i el sistema
immunitari. Al 1975, Robert Ader va ampliar la recerca de Salomon i va publicar els resultats
de la investigació de la resposta immunològica de les rates.

Darrerament, la psiconeuroimmunologia (ciència que estudia els efectes de les emocions en
la salut) ha confirmat que situacions que poden provocar estrès afecten al sistema immunitari
de persones que experimenten estats emocionals de caràcter negatiu.

 6.2 QUÈ ÉS L’ESTRÈS
Als anys 30 Hans Selye va fer  un experiment  amb rates per  buscar  si  existia  una altra
hormona sexual a més de les que ja es coneixien. Per decepció seva, no va trobar l’hormona
que buscava, però en canvi va observar que totes les rates estudiades, a les quals se’ls
havia injectat ovaris, extractes d’hipòfisi, placenta, fetge, ronyó i altres òrgans, presentaven
una mateixa resposta. En totes elles va observar tres canvis: hipertrofia de las glàndules
suprarenals, atrofia dels òrgans limfàtics i úlceres gastrointestinals sagnants. Aleshores va
sotmetre les rates a temperatures extremes, exercici extenuant, traumatismes i a diverses
drogues, i en elles va observar exactament els mateixos canvis.  Així doncs, va afirmar que
«independentment  de  la  naturalesa  de  l’estímul  nociu,  l’organisme  respon  de  manera
estereotipada». Va denominar Síndrome General d’Adaptació (SAG) a aquesta reacció de
l’organisme per  adaptar-se  a  la  nova condició.   Uns anys més tard  va  utilitzar  el  terme
«stress» (tensió, pressió, coacció) per definir aquesta condició a partir de la qual l’organisme
responia a agents nocius (als quals va denominar «stressors».) (Seyle, 1950)

La  paraula  estrès  ve  del  grec  «stringere»,  «provocar  tensió».  En  el  camp  de  la  física,
«estrès» fa referència a la fatiga dels materials, la pressió que exerceix un cos sobre un altre.

Des d’un punt de vista biològic, el concepte «estrès» ha evolucionat des d’un sistema de
respostes inespecífiques a un patró de motorització de claus internes i externes el qual està
lligat al procés d’adaptació  de l'organisme al seu ambient. (Pani, Porcella, Gessa, 2000)

Quan un individu pateix estrès, és a dir, una desviació de l’homeòstasi (equilibri intern), el cos
genera  una  resposta  per  combatre’l,  lluita  per  mantenir  l’harmonia  fisiològica,  mental  i
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emocional.  Existeixen  dues  vies  d’esforç  a  través  de  les  quals  el  cos  intenta  restablir
l’equilibri: l’activació de la via d’esforç químic (glucocorticoides), que tendeix a associar-se a
la depressió, i la via d’estrès elèctrica (epinefrina), que es correlaciona amb l’ansietat.

 6.3 EFECTES DE L’ESTRÈS
Leonard A. Wisneski: «Els efectes de l'estrès són nombrosos: físics, emocionals, conductuals
i cognitius. S'ha convertit en el mode en què molts de nosaltres funcionem. La majoria dels
pacients que veig, en un grau o altre, pateixen estrès. És el signe d'una cultura esgotada i
poc saludable. Les emocions reprimides són un factor significatiu en la causa de la malaltia.
Sento  que  se'ns  ensenya  a  reprimir  les  emocions  poderoses  de  la  nostra  cultura.  La
repressió  de  la  ira,  la  por  i  la  pena  poden  conduir  a  malalties  cròniques,  impotència,
depressió i alexitímia (és a dir, la incapacitat de verbalitzar les emocions).»

S’ha observat que els individus estressats són més susceptibles a patir malalties infeccioses.
Un estudi històric va associar l'estrès psicològic d'una manera dosi-resposta amb un augment
del risc de malaltia respiratòria aguda infecciosa (Cohen i Miller, 2001). A més a més l’any
1995 Kiecolt i Glaser van revelar que el temps de cicatrització d’una ferida és fins a 9 dies
més llarg en pacients que pateixen nivells elevats d’estrès, com per exemple cuidadors de
malalts (Kiecolt, Glaser et al., 1995)
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Il·lustració 7: Quantitat de subjectes (%) amb ferida curada 
(Kiecolt, Glaser, 1995)



També se sap que l'estrès juga un paper important en el desencadenament i evolució dels
trastorns depressius. De fet, la depressió té un perfil bioquímic a nivell endocrí i immunològic
similar al que s’ha observat  en situacions d'estrès.

També s’ha observat que l’estrès crònic va lligat a mals hàbits, com fumar, beure alcohol, etc,
els quals poden debilitar el sistema immunitari.   L’any 1993 es va fer un estudi on es va
comprovar que els estats emocionals crònics afecten en els hàbits de salut.  Els resultats van
mostrar que els mestres sotmesos a major estrès tenien pitjors hàbits de salut que els que
estaven sotmesos a menys estrès o que els que el sabien gestionar millor.  (La mostra era de
1346 docents.). (Castro, 1994) 

 6.4 ESTRÈS CRÒNIC I ALTERACIÓ DEL SISTEMA IMMUNITARI
El primer tipus de resposta que es genera davant la presència d'un agent infecciós és la
immunitat.  El  sistema  immunitari  està  format  per  un  conjunt  de  glàndules  i  cèl·lules
especialitzades  que  protegeixen  el  cos.  En  altres  paraules,
distingeix  el  propi  cos  de qualsevol  material  o  organismes invasors,  com bacteris,  virus,
cèl·lules canceroses o materials estrangers (per exemple en trasplantaments de teixits). Tots
aquests  agents  externs  són  denominats  antígens,  i  el  sistema  immunitari  s’encarrega
d’eliminar-los. Alhora però, intenta preservar l’equilibri del cos en el moment que es produeix
l’agressiva resposta a la invasió exterior, per evitar que aquesta es torni agressiva contra el
propi cos. 

Un estat crònic d’alta ansietat és perjudicial per a la salut, ja que provoca la supressió crònica
del sistema immunitari. Investigadors com Soloman, Cohen, Felten, i Ader, van obrir pas al
reconeixement  de  la  interfase  entre  la  malaltia  i  varis  factors  del  comportament  que
provoquen l’alteració de la resposta del sistema immunitari.  Gràcies a ells se sap que el
sistema immunitari és abatut quan es té una resposta prolongada contra l’estrès. Hi ha molts
estudis sobre la depressió,  l’estrès dels  exàmens,  el  vol  espacial,  la privació  del  son, la
soledat,  el  divorci,  el  càncer,  l’atemptat,  la  impotència i  la  soledat,  i  tots  ells  mostren el
mateix: tots els tipus d’estrès ens fa vulnerables. (Kiecolt, Glaser et al., 1995)

 6.5 RESPOSTA CONTRA L’ESTRÈS
Els efectes de l’estrès són coneguts des de l’experiment de Selye: hipotròfia del tim i els
ganglis limfàtics. Posteriorment s’ha observat que l’estrès augmenta la susceptibilitat davant
de malalties infeccioses i  incrementa el  temps de cicatrització de ferides.  L’estrès també
alenteix la producció d’anticossos i suprimeix l’acció de les cèl·lules que protegeixen el cos
davant d’infeccions: limfòcits T citotòxics i macròfags.
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La resposta a l’estrès  està  controlada pel  sistema nerviós central  i  els  sistemes nerviós
autònom, endocrí i immunològic. Aquests són els encarregats de mantenir la homeòstasi.

El sistema nerviós central  està format pel cervell  i  la medul·la espinal i  rep i processa la
informació  que  reben  dels  sensors,  mentre  que  el  sistema  nerviós  perifèric  s’encarrega
d’enviar aquesta informació captada pels sentits per a que el cos la processi. Aquest segon
es  divideix  en  dos  sistemes:  el  sistema  somàtic  i  el  sistema  autonòmic.  
El  sistema  somàtic  controla  les  accions  voluntàries  i  l’esquelet,  mentre  que  l’autonòmic
s’encarrega de les accions involuntàries (respirar, etc).

El  sistema nerviós  autonòmic  junt  amb l’hipotàlem regulen el  pols,  la  pressió  arterial,  la
respiració i la excitació quan es presenta un estímul estressant. Aleshores, l’organisme es
prepara per una resposta d'emergència a través de dos sistemes: el sistema nerviós simpàtic
i el parasimpàtic.

El sistema nerviós simpàtic comença a la medul·la espinal i s’encarrega d’activar respostes
d’emergència  en  el  cos,  mentre  que  el  parasimpàtic  frena  aquestes  respostes  ràpides  i
conserva l’energia per retornar el ritme normal de l’organisme.

 Quan  el simpàtic s’activa, es produeixen els següents efectes:

◦ Dilata les pupil·les
◦ Obre les parpelles
◦ Estimula les glàndules sudorípares
◦ Dilata els vasos sanguinis en els músculs grans
◦ Constreny els vasos sanguinis en la resta del cos
◦ Incrementa la freqüència cardíaca
◦ Obre els tubs bronquials dels pulmons
◦ Inhibeix les segregacions en el sistema digestiu

Per altra banda, el sistema nerviós parasimpàtic, neix del tronc cerebral i medul·la espinal de
la part inferior de l’esquena i la seva funció és portar el cos des de la situació d’emergència a
la  que  ha  conduït  el  sistema  nerviós  simpàtic  a  un  estat  «normal».  L’anomenat  «ritme
normal», és l’equilibri del cos, homeòstasi.
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Alguns efectes de l’activació parasimpàtica inclouen:

◦ Constricció pupil·lar
◦ Activació de les glàndules salivals
◦ Estimulació de les segregacions de l’estómac
◦ Estimulació de l’activitat intestinal
◦ Estimulació de les segregacions pulmonars
◦ Constricció dels tubs bronquials
◦ Disminució de la freqüència cardíaca

Per a fer front a una situació d’estrès el cos transforma el glucogen hepàtic en glucosa i
allibera  proteïnes  i  lípids  dels  adipòcits  per  tal  d’augmentar  ràpidament  la  disponibilitat
d’energia. També augmenta la temperatura corporal, degut a l’acció que exerceix la CRH
sobre el nucli anterior hipotalàmic i l'àrea pre-òptica. I alhora inhibeix els sistemes corporals
que no participen en la resposta contra l’agent estressant, com el sistema digestiu, immunitari
i reproductiu.

• ACTIVACIÓ SIMPÀTICA:

La principal resposta contra l’estrès és produïda gràcies a l’eix hipotàlem-hipòfisi-glàndules
suprarenals (HHS) o l’eix SAM (Simpàtic-Adreno-Medul·lar)

L’HIPOTÀLEM:
La  paraula  prové  del  grec,  i  significa  «el  més  profund,  el  dormitori».  Descartes
l’anomenava  «la  llar  de  l’ànima»,  i  Aristòtil  deia  que  en  l’hipotàlem es  trobava  la
personalitat de l’home perquè era allà on es reunien tots els sentiments.

Les emocions treballen a través de l’hipotàlem, la regió on pensaments i sentiments
s’integren al sistema nerviós i on es regulen les funcions automàtiques del cos com la
regulació de la temperatura, la velocitat del cos, la respiració, el nivell de glucosa, etc.
Aquest  s’encarrega  d’activar  dues  rutes  paral·leles:  l’eix  SAM  (Simpàtic-Adreno-
Medul·lar) i l’eix HPA (Hipotalàmic-Pituïari-Adrenal).

Davant un estímul estressant,  l’hipotàlem envia informació a les neurones preganglionars
simpàtiques de la medul·la espinal, activant així la branca simpàtica i inhibint alhora la branca
parasimpàtica. L’activació de la branca simpàtica prepara el cos per realitzar un esforç físic o
prendre decisions.
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Un cop les neurones postganglionars simpàtiques reben la informació, activen les glàndules
adrenals,  i  aquestes  alliberen  noradrenalina.  L’activació  simpàtica  també  estimula  les
cèl·lules cromafines de la medul·la de les glàndules suprarenals a que segreguin adrenalina
al  torrent  sanguini. L’adrenalina  augmenta  la  freqüència  cardíaca  i  respiratòria  i  el  flux
sanguini als músculs, per tant, prepara l’organisme per una resposta ràpida. 

Això  augmenta  els  nivells  plasmàtics  de  glucosa  i  àcids  grassos,  així  com  també
s’incrementa la producció de tiroxina, mentre que es produeix una disminució dels nivells
d’estrògens i  testosterona,  i  s'inhibeix  la  segregació  de  prolactina,  ja  que són hormones
relacionades  amb  funcions  que  no  són  essencials  per  a  objectius  d’estrès  agut  (la
reproducció, la gana i la funció del sistema immune vigilant). A més a més, l’adrenalina i
noradrenalina inhibeixen també la segregació d'insulina, la qual converteix proteïnes i greixos
emmagatzemats  en  energia  utilitzada  per  realitzar  esforços.  Així,  quan  es  produeix  una
tensió, l’energia emmagatzemada es converteix en glucosa i en àcids grassos que entren al
flux sanguini per a un ús ràpid d’energia.  

La conversió d'energia es complementa amb una major profunditat de respiració, la qual cosa
augmenta  el  subministrament  d'oxigen  disponible.  La  sang  circulant  dirigeix  l'oxigen  i  la
glucosa als  òrgans  i  músculs  específics  essencials  per  a  l'esforç  físic.  Al  mateix  temps,
s'alliberen endorfines, que són analgèsics forts.

• ACTIVACIÓ PARASIMPÀTICA:

Paral·lelament s’activa l’eix parasimpàtic o l’eix
HPA  (Hipotalámico-Pituitario-Adrenal)  amb
l’objectiu de preservar els paràmetres d’esforç i
atenció.

Les  neurones  del  nucli  paraventricular
segreguen  l’Hormona  Alliberadora  de
Corticotropina (CRH) a l’adenohipòfisi. Aleshores
la CRH i altres hormones entren en el  sistema
circulatori que uneix l’hipotàlem amb la pituïtària
interior,  i  un cop s’activa la  pituïtària,  s’allibera
corticotropina  (ACTH)  i  β-endorfina  en  el  flux
sanguini.  La  ACTH  estimula  les  glàndules
suprarenals  que  segreguen  glucocorticoides,
especialment el cortisol.
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Il·lustració 8: Eix HPY 
(https://basicmedicalkey.com/stress-and-
disease/)



 
Els glucocorticoides s’acoblen als receptors de les cèl·lules immunològiques, localitzades al
citoplasma i membrana cel·lular. Un cop acoblats, viatgen fins al nucli i adopten la funció de
transcriure proteïnes, alterant-ne, per tant, la seva producció. Entre aquestes proteïnes es
troben les citocines, sobretot el interferon Y i les interleucines 1, 2 I 6 (lL-1, lL-2 I lL-6), totes
elles indispensables per a la maduració i mobilització de les cèl·lules immunitàries (limfòcits,
T  I  B,  neutròfils,  monòcits  i  macròfags),  i  els  antígens  de  la  superfície  de  les  cèl·lules
immunològiques.  (Ader, Cohen, Miller 1998)

Tant  els  glucocorticoides  (cortisol)  com  les  catecolamines  (adrenalina,  noradrenalina)
alliberats durant l’activació de les branques simpàtica i parasimpàtica exerceixen funcions per
regular  el  sistema  immunològic.  Aquestes  substàncies  quan  intenten  combatre  l’estrès
(restablir  homeòstasi),  inhibeixen  el  funcionament  dels  aparells  que  més  energia
consumeixen (digestiu, creixement i immunològic). Així doncs, davant un estrès prolongat, el
sistema immunològic es debilita i l’organisme queda exposat a agents infecciosos amb un
major risc de ser infectat. 
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Il·lustració 9: Resposta contra l'estrès (elaboració pròpia)



 7 ESTRÈS I CÀNCER
Tal  i  com  afirma  la  psiconeuroimmunòloga  Gemma  Solà,  cada  vegada  existeixen  més
evidències  que  durant  l’estrès  crònic  s’alliberen  citocines  inflamatòries,  substàncies  que
creen un ambient pro-inflamatori, ambient en el que es desenvolupa el càncer. Per tant, el
que causa el  càncer  no és l’emoció,  sinó el  procés que condueix a un ambient  cel·lular
inflamatori, que és una situació personal negativa.

 7.1 CITOCINES I ESTRÈS
Els  canvis  immunològics  davant  l'estrès  són  del  tipus  i  magnitud  que  pot  influenciar  el
desenvolupament dels tumors i l'aparició de les metàstasis. Moltes de les citocines que es
produeixen  en  situacions  d'estrès,  juntament  amb  la  migració  de  cèl·lules  i  mediadors
inflamatoris en el lloc del desenvolupament tumoral, són molècules i mediadors que poden
activar el cicle cel·lular i per tant afavorir la multiplicació de les cèl·lules tumorals 

S'ha observat que els subjectes sotmesos a situacions d'estrès experimenten defectes de la
funció del sistema immune, com ara la disminució de la capacitat proliferativa in vitro dels
limfòcits  davant  mitògens,  o  l'augment del  nombre de limfòcits  amb capacitat  citotòxica i
alguns canvis en el perfil de segregació de citocines. (Janice, 1995)

Els  glucocorticoides  alliberats  durant  l’activació  de  l’eix  parasimpàtic  en  el  procés  per
combatre l’estrès produeixen l’alteració de la producció de les citocines, i s’ha demostrat que
un  augment  d’aquestes  va  associat  a  l’augment  de  cèl·lules  inflamatòries,  les  quals
contribueixen en la formació del microambient on es formen i desenvolupen els tumors.

Exemple:  La  sobreproducció  de  la  citocina  pro-inflamatòria  IL-6  està  associada  a
l’aparició  de  malalties  cardiovasculars,  osteoporosis,  artritis,  diabetis  tipus  2,  certs
tipus de càncers, malaltia periodontal, fragilitat i deteriorament funcional. L’any 2003 es
va realitzar un estudi per avaluar la relació de l’estrès crònic i la producció de lL-6 en
119 persones que treballaven assistint  a una persona amb demència, i  en 106 no
cuidadors (homes i dones). La taxa mitjana d’augment de IL-6 en els cuidadors va ser
fins a quatre vegades major que en els no cuidadors. Aquest estudi ens mostra com
les situacions d’estrès poden accelerar el risc de patir una serie de malalties.  (Janice,
1995).
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En conclusió, com s’ha vist anteriorment, durant un estat d’estrès crònic s’activa la branca
simpàtica i la parasimpàtica, les quals alliberen una sèrie de substàncies (com l’adrenalina, el
cortisol,  citocines  proinflamatòries...)  que  alteren  la  funció  del  sistema  immunitari  i  la
producció de cèl·lules inflamatòries. Per tant, mitjançant la pràctica d’exercicis antiestrès com
el QuiGong o la meditació,  destinats a reduir  els  nivells d’estrès,  és possible restablir  la
homeòstasi  del cos i,  per tant,  equilibrar el  sistema immunitari  i  la producció de cèl·lules
inflamatòries.
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Il·lustració 10: Efectes articulars causats per la 
sobreproducció d'IL-6 (https://slideplayer.es/slide/
3584982/)

Il·lustració 11:  Efectes sistemàtics causats per la 
sobreproducció de l'IL-6 
(https://slideplayer.es/slide/3584982/)



 8 TRACTAMENTS PER COMBATRE EL CÀNCER

 8.1 PRIMERS TRACTAMENTS
En l’època hipòcrita el tractament del «karkinos» era bàsicament local i herbolari. Més tard
Galeano (129-157 d.C.), conegut per sistematitzar la medicina grega, va publicar un llibre
dedicat als tumors, en el que descrivia diverses lesions tumorals. Donat que ell era un creient
de la teoria dels humors, considerava que els tumors naixien de l’alteració de la «bilis negra»,
i per tant el tractament terapèutic es basava en ajudar al cos a eliminar aquest humor alterat.
Així doncs, els pacients amb tumors eren operats per exèresis o a través de la cauterització
del tumor amb foc, tot i que també es solien utilitzar substàncies que ajudessin a expulsar-lo.

Durant l’època de l’imperi romà, el càncer continuava considerant-se una malaltia rara, i no
va ser fins que va arribar el període medieval a Europa que va començar a ser més freqüent.
En aquell moment el cristianisme es va empoderar, i es va allunyar del naturalisme científic
grec  ja  que  era  considerat  pagà  i  oposat  a  la  omnipotència  divina.  Així  doncs,  aquest
allunyament va provocar una desinformació de coneixements mèdics. Aquest fet, junt amb la
infravaloració del cos humà que proposava el cristianisme i la creença en miracles per la
curació,  van provocar un augment en l’aparició de casos de càncer.

Amb el Renaixement va arribar un nou moviment naturalista i experimental en la medicina, ja
que va suposar un retorn als clàssics. Gràcies a la nova anatomia de Vesalio i la circulació de
la sang amb Harvey i el descobriment del microscopi i el món microbià, es van començar a
reconèixer malalties diferenciades, entre elles el càncer, però no va ser fins el segle XVIII que
es van ordenar els tipus de lesions canceroses.  (Minozzi, Catalano, Caldarini,  Fornaciari,
2012)

 8.2 TERÀPIES ACTUALS
A principis del segle XIX la encara escassa informació sobre el càncer i sobre la cirurgia va
impulsar  a  un  tractament  contra  el  càncer  basat  en  la   cauterització.  Molts  metges van
intentar buscar una altre via de curació que no fos la cirurgia, utilitzant  pastes mercurials i
arsenicals, àcids minerals concentrats, la potassa, la calç sòlida i altres, aplicant-los sense un
estudi de fons previ, causant així un gran patiment en els pacients.

Actualment, el tractament del càncer es fonamenta en l'ús de la cirurgia oncològica (cirurgia
diagnòstica,  cirurgia  radical,  cirurgia  pal·liativa,  cirurgia  de  les  recidives  i  cirurgia  de  les
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metàstasis),  la  radioteràpia  (radioteràpia  externa,  braquiteràpia,  radioteràpia  metabòlica,
radioteràpia  corporal  total,  radioteràpia preoperatòria,  radioneurocirurgia),  la  quimioteràpia
citostàtica (agents alquilants, platí i anàlegs, antimetabòlits, inhibidors de la topoisomerasa,
agents  antimicrotúbul  i  substàncies  diverses  com  la  bleomicina,  l'asparaginasa  i
l'actinomicina  D),  l'hormonoteràpia  (cirurgia  endocrina,  tractaments  hormonals,  additius  o
competitius) i la immunoteràpia (anticossos monoclonals, citocines, teràpia cel·lular adoptiva,
vaccins tumorals). Aquests tractaments, generalment associats, inclouen la participació de
diferents  especialistes  (oncòleg,  cirurgià,  radioterapeuta,  patòleg),  els  quals  elaboren  els
protocols d'actuació uniformada. ( Enciclopèdia Catalana, 1997-2019)

1. Radioteràpia:   teràpia d’alta energia que mata les cèl·lules canceroses. Es pot
combinar amb la cirurgia o com a teràpia definitiva, o també es fa servir com a
tractament pal·liatiu per reduir el dolor, les pèrdues de sang o obstruccions quan no
és possible la teràpia curativa.  

2. Radioteràpia de feix extern (EBT): aquest mètode consisteix en dirigir rajos X o
feixos de protons d’alta energia al lloc del tumor. Aquests feixos de radiació són
capaços de destruir les cèl·lules canceroses.

1. La quimioteràpia:  ús de fàrmacs per destruir les cèl·lules canceroses. Es pot
administrar  o  bé  després  de  la  cirurgia  per  eliminar  les  cèl·lules  canceroses
restants, o bé abans (com la radioteràpia) per disminuir la mida del tumor i reduir la
possibilitat de que el càncer torni a aparèixer. (NCCN, 2013)

▪ Quimioteràpia sistèmica: medicaments administrats directament a la sang via
intravenosa  o  oral.  Aquests  medicaments  s’incorporen  al  torrent  sanguini  I
arriben a totes les àrees del cos, ajudant a que el càncer no es propagui.

▪ Quimioteràpia regional:  Medicaments administrats  directament a  l’artèria  que
condueix  fins  la  part  del  cos  amb  el  tumor.  D’aquesta  manera  s’enfoca  el
tractament a les cèl·lules canceroses de l’àrea concreta en la que es troben,
reduint així els efectes secundaris.

▪ Quimioteràpia adjuvant: s’administra després de la cirurgia i el seu objectiu és
destruir  les  cèl·lules  canceroses  que  podrien  haver  quedat  després  de  la
cirurgia (de mida molt més reduïda).
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▪ Quimioteràpia neoadjuvant: s’administra abans de la cirurgia (I a vegades amb
radioteràpia) per reduir la mida del càncer i facilitar la cirurgia posterior.

Entre els medicaments més comuns s’inclouen:

• 5-fluorouracil (5-FU).

• Capecitabina (Xeloda) (s’administra oralment en forma de pastilles i un cop són al cos,
quan el medicament arriba al lloc del tumor, canvia a   5-FU)

• Irinotecan (Camptosar).

• Oxaliplatí (Eloxatin).

• Trifluridina i tipiracil (Lonsurf) (dos medicaments combinats en una mateixa pastilla)

• 5-FU amb leucovorina (àcid folínic), una vitamina que millora l’efectividad de 5-FU
• Capecitabina, una forma de 5-FU d’administració oral
• FOLFOX: 5-FU amb leucovorina i oxaliplatí
• FOLFIRI: 5-FU amb leucovorina i irinotecán
• Irinotecan
• XELIRI/CAPIRI: Capecitabina amb irinotecan
• XELOX/CAPEOX: Capecitabina amb oxaliplatí

Qualsevol dels anteriors amb una de les teràpies dirigides següents:  cetuximab (Erbitux),
bevacizumab (Avastin) o panitumumab (Vectibix). A més a més, es pot combinar FOLFIRI
amb: ziv-aflibercept (Zaltrap) o ramucirumab (Cyramza).
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 9 PRÀCTICA

 9.1 CÀNCER DE CÒLON
El còlon, del grec antic κώλον (kolon, «membre, tram de budell»), és el segment final del tub
digestiu dels animals vertebrats. La seva longitud aproximada és de 1,5 metres i va des del
final de l’intestí prim fins l’anus. La seva funció principal és conduir la part dels aliments que
no ha sigut absorbida en l’intestí prim cap al recte, tot i que també s’encarrega d'absorbir
aigua. 

El còlon es divideix en cinc parts: la primera és la que està situada just a la part inferior dreta
de l’abdomen, on desemboca l’intestí prim (ciego). La següent part arriba fins al fetge (còlon
ascendent) travessant  l’abdomen (còlon transvers), i la seva funció consisteix en absorbir
aigua i electròlits (Na, K, etc...). Aleshores el còlon es dirigeix cap abaix (còlon descendent)
fins arribar a la zona que desemboca en el recte (sigma), on s’emmagatzema la matèria
fecal, i finalment arriba l’anus, que s’obre cap a l’exterior per l’esfínter anal, per on s’eliminen
els excrements.

El  càncer de còlon consisteix en el  creixement incontrolat  de cèl·lules que sorgeix  de la
irritació permanent d’aquest tram del tub digestiu, la qual provoca una irritació de la mucosa i
les seves glàndules. Aquesta mucosa irritada s’acaba convertint en un pòlip (creixement pla o
semblant a la pell de l’intestí gros) que, per diversos motius, pateix una sèrie de mutacions
cel·lulars que evolucionen fins a crear un tumor maligne.

El tipus histològic més usual és l’adenocarcinoma (representa el 90%-95% dels tumors colo-
rectals), seguit de l’adenocarcinoma col·loide (representa el 10%), els quals s’originen a les
cèl·lules de les glàndules que produeixen la mucositat que lubrica l’interior del còlon i el recte.

Aquest tipus de càncer representa un 10% dels càncers a nivell mundial. És el tercer més
comú en homes i  el  segon en dones. De fet,  s’estima que l’any 2030 es produiran 15,5
milions de nous casos de càncer en el món, 2,1 milions dels quals seran de còlon (segons
l’Agència Internacional per la Investigació del Càncer (IARC) de la OMS) (Globocan 2008) .
Aquest  tipus  de càncer  és  el  més mortal  a  Espanya en ambdós sexes,  provocant  unes
15.000 morts anuals (es diagnostiquen més de 37.000 casos a l’any). És el més freqüent a
partir dels 50 anys, tot i que també  hi ha factors d’estil de vida que tenen un paper important
en el desenvolupament d’aquest tipus de càncer, com l’obesitat, fumar tabac, tenir una dieta
rica en greixos o consumir habitualment alcohol. (López-Abente, 2010)
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 9.2 ESTUDI DEL CAS

 9.2.1 PROVES I DIAGNÒSTIC

Antecedents mèdics:

Família paterna: 3 germans de 4 han patit càncer

2♂ → càncer d’esòfag (pare), càncer de paladar (tiet 1)

1♀ → càncer de còlon

Família materna: 3 de 4 germans han patit càncer

2♂ → càncer d’ossos (tiet 1), càncer de pulmó (tiet 2)

1♀ → càncer de mama

Estil de vida:
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Il·lustració 12: Anatomia del còlon (https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-
colon/que-es-cancer-colon)



La pacient A treballava entre 13 i 15 hores diàries.

Símptomes:

SÍMPTOMES HABITUALS SÍMPTOMES PACIENT A

Canvi en els hàbits d’evacuació durant varis
dies (diarrea, estrenyiment o reducció del seu
diàmetre)

SÍ

Sensació  de  tornar  al  bany  després  d’una
evacuació

NO

Excrements amb sang vermella brillant NO

Excrements  foscos  que  indiquen que hi  ha
sang

SÍ

Còlics o dolor abdominal NO

Debilitament i cansament SÍ

Pèrdua inexplicable de pes NO

Examen físic:
Examinació de l’abdomen per detectar masses o òrgans inflamats

Proves per detectar sang als excrements:
Test fecal immunoquímic SOH: Se li va demanar a la pacient una mostra fecal per determinar
la presència de sang. El resultat va ser positiu, per tant se li va continuar fent proves.

Anàlisis de sang :

S’estudia si té:

Anèmia NO

Enzims hepàtics (ja que el càncer podria pro-
pagar-se cap al fetge)

NO

Marcadors tumorals (els més comuns són: el 
antigen carcinoembrionari (CEA) i el CA 19-9)

SÍ
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Colonoscòpia:
S’efectua per buscar si hi ha teixits inflamats o irritats, úlceres o pòlips. El procediment fa
servir  un  tub  llarg  i  flexible  que  porta  una  petita  càmera  amb  una  llum  al  final  de  tot
(colonoscopi o telescopi) a través de la qual es pot observar l’interior del còlon i el recte.  

Biòpsia:
S’efectua en cas de sospita de la presència d’un càncer.  En una biòpsia, el metge extreu un
petit fragment de teixit.

Les mostres de la biòpsia s’estudien al laboratori de la següent manera:

Proves genètiques: S’identifiquen els canvis genètics específics de les cèl·lules canceroses,
els quals poden ser decisius alhora d’escollir la manera de tractar el càncer. Els gens que
normalment s’estudien són KRAS i NRAS i BRAF. Els pacients que presenten mutacions en
aquests gens normalment no es sotmeten a certs tractaments amb alguns medicaments de
teràpia dirigida contra el càncer.

Proves de  MSI  i  MMR:  Es determina  si  les  cèl·lules  del  càncer  presenten un  tipus  de
mutació cel·lular anomenada inestabilitat de micro-satèl·lit (MSI).També es fan proves per
observar qualsevol canvi en els gens de respiració de discordances  (MMR) que inclouen
MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2.

• Estudis per imatges per trobar el càncer:

Es realitzen per trobar les possibles àrees on pot haver un càncer, per saber, en cas de
metàtesi, com de lluny ha anat, i per ajudar a determinar si el tractament és eficaç.
S’utilitzen ones sonores, rajos X, camps magnètics, substàncies radioactives

• Tomografia  computaritzada:  Utilitza  rajos  X  per  produir  imatges  transversals
detallades del cos per observar si el càncer s’ha propagat cap al fetge o altres òrgans.

• Ecografia (ultrasò): Mitjançant ones sonores i els seus ecos es produeixen imatges
de l’interior del cos.

◦ Ecografia abdominal: Per detectar tumors en el fetge, vesícula biliar, pàncrees o
algun altre lloc de l’abdomen

◦ Ecografia endorectal: Per observar quant s’ha estès el càncer.
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◦ Ecografia intraoperatòria:  Es realitza durant la cirurgia i s’utilitza per detectar la
propagació del càncer al fetge.

• Imatge per ressonància magnètica: Per estudiar possible propagació del càncer. Es
mostren imatges dels teixits tous del cos mitjançant ones de ràdio i imants potents
enlloc de rajos X, i a vegades, per afinar la precisió de l imatge s'utilitza un material de
contrast anomenat gadolini

• Radiografia del tòrax: Per saber si el càncer s’ha propagat als pulmons.

• Tomografia per emissió de positrons: (PET) S’administra sucre radioactiu a la sang.
Com que les cèl·lules del cos assimilen diferents quantitats de sucre, depenent de la
quantitat de sucre absorbit es poden localitzar cèl·lules canceroses. Com més ràpid
sigui el ritme de creixement d’una cèl·lula més sucre absorbirà, per tant on es mostri
més radioactivitat al cos serà on estiguin localitzades les cèl·lules canceroses. Les
imatges es capten amb una càmera especial.

Angiografia: Estudi radiològic que examina els vasos sanguinis. Consisteix en injectar un tint
de contrast en una artèria. En cas d’una propagació del càncer cap al fetge, aquest estudi pot
mostrar les artèries que administren sang als tumors per tal de precisar la futura operació.

• Determinació de l’etapa del càncer:

El procés que estudia si hi ha hagut una propagació del càncer o no, i en cas afirmatiu, a
quina distància s’ha estès, s’anomena estadificació. L’etapa d’un càncer descriu la quantitat
de càncer que hi ha al cos i ajuda a trobar el millor tractament per eliminar-lo.

L’estadificació  es  realitza  després  de  l’exploració  quirúrgica  de  l’abdomen  i  l’examen
patològic d’aquest,  en el  que s’estudia:  el  grau del  càncer,  la profunditat  de penetració i
extensió cap a les estructures adjacents, el nombre de ganglis limfàtics regionals avaluats i
positius, presència de metàtesis, l’estat dels marges (proximals, distals i radials), l’efecte del
tractament neoadjuvant o la invasió limfovascular i perineural.

Les etapes del càncer de còlon són les següents: 0 → Càncer molt precoç, I (1), II (2), III (3),
IV (4) → Càncer molt estès
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L’estadificació es du a terme a partir del sistema TNM de l’American Joint Committee on
Cancer (AJCC). Per definir l’etapa s’estudien tres punts bàsics:

1. La distància de creixement del càncer cap a la paret del còlon, la qual es divideix per
capes(T):

◦ La mucosa, on comencen la majoria de càncers de còlon

◦ La submucosa

◦ Una capa muscular gruixuda

◦ Les capes subserosa i la serosa

2. La propagació als ganglis limfàtics adjacents (N)

3. La propagació (metàstasis) a llocs més distants (M)
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Il·lustració 13: Capes del còlon (cancer.org)



Etapa 
AJCC

Agrupament
per  establir
l’etapa

Descripció de l’etapa*

0 Tis

N0

M0

Carcinoma in situ o carcinoma intramucós (Tis)→ Estadi més inicial
del càncer, no ha crescut més enllà de la capa interna (mucosa) del
còlon.

I T1 o T2

N0

M0

El càncer ha crescut a través de la capa muscular de la mucosa fins la
submucosa (T1), i possiblement també hagi crescut fins la muscular
pròpia (T2). En canvi, no s’ha propagat als ganglis limfàtics adjacents
(N0), ni a zones distants (M0).

IIA T3

N0

M0

El càncer ha crescut fins les capes més externes del còlon, però no
les ha travessat (T3). No s’ha propagat als ganglis limfàtics adjacents
(N0), ni a llocs més distants (M0).

IIB T4a

N0

M0

El càncer ha crescut a través de la paret del còlon, però no cap a al-
tres òrgans adjacents o teixits (T4a). Tampoc s’ha propagat als gan-
glis limfàtics adjacents (N0) ni a zones allunyades (M0).

IIC T4b

N0

M0

El càncer ha crescut a través de la paret del còlon fins a unir-se amb
altres teixits o òrgans adjacents (T4b), tot i que encara no s’ha propa-
gat als ganglis limfàtics adjacents (N0) ni a llocs distants (M0).

IIIA T1 o T2

N1/N1c

M0

El càncer ha crescut a través de la mucosa fins la submucosa (T1) i
possiblement també fins la mucosa pròpia (T2). S’ha propagat a entre
1 i 3 ganglis limfàtics adjacents (N1) o fins àrees pròximes als ganglis
limfàtics (N1c). No s’ha propagat, en canvi, cap a llocs més distants
(M0).

O

T1 El càncer ha travessat la mucosa fins la submucosa (T1), i entre 4 a 6 
ganglis limfàtics han quedat afectats per la propagació del càncer 
(N2a). No s’ha propagat encara a llocs més llunyans (M0).
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N2a

M0

IIIB T3  o  T4a,  N1/
N1c

M0

El càncer ha crescut fins les capes més externes del còlon (T3), o a 
través del peritoneu visceral (T4a), però no ha arribat als òrgans adja-
cents. S’ha propagat cap a entre 1 i 3 ganglis limfàtics adjacents (N1a 
o N1b) o també cap a àrees de greix pròximes als ganglis limfàtics, 
però no els ganglis en sí (N1c). No s’ha propagat a altres zones dis-
tants (M0).

O
T2 o T3

N1/2a

M0

El càncer ha crescut fins la muscular pròpia (T2) o fins les capes més
externes del còlon (T3). De 4 a 6 ganglis limfàtics han quedat afectats
(N1/2a), però les zones més distants encara no (M0).

T1 o T2, N2b

M0

El càncer ha crescut a través de la mucosa fins la submucosa (T1) i 
possiblement també hagi crescut fins la muscular pròpia (T2). S’ha 
propagat a set o més ganglis limfàtics adjacents (N2b), però no cap a 
llocs distants (M0).

IIIC T4a

N2a

M0

El càncer ha crescut a través de la paret del còlon (incloent el perito-
neu visceral), però no s’ha propagat cap a òrgans adjacents (T4a). De
4 a 6 ganglis limfàtics propers han quedat afectats (N2a), però no s’ha
propagat cap a zones llunyanes (M0).

O
T3 o T4a

N2b

M0

El càncer ha crescut cap a les capes més externes del còlon  (T3), o a
través del peritoneu visceral (T4a), però no ha afectat a òrgans adja-
cents. S’ha propagat a set o més ganglis limfàtics adjacents  (N2b),
però no a zones distants (M0).

o
T4b

N1 o N2

M0

El càncer ha crescut a través de la paret del còlon i està unir o creix 
cap a altres teixits o òrgans adjacents (T4b). S’ha propagat almenys 
cap a un gangli limfàtic proper o cap a zones de greix pròximes als 
ganglis limfàtics (N1 o N2). No s’ha estès a llocs distants (M0).

IVA Qualsevol T El càncer pot o no haver crescut a través de la paret del còlon (qualse-
vol T). Podria o no haver-se propagat cap als ganglis limfàtics adja-
cents (Qualsevol N). En canvi, sí que s’ha propagat fins un òrgan dis-
tant (fetge o pulmó) o fins un grup de ganglis limfàtics distants, però
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Qualsevol N

M1a

en canvi no s’ha propagat a parts distants del peritoneu (revestiment
de la cavitat abdominal) (M1a).

IVB Qualsevol T

Qualsevol N

M1b

El càncer pot o no haver crescut a través de la paret del còlon (qualse-
vol T). Podria o no haver-se propagat cap als ganglis limfàtics adja-
cents (Qualsevol N). S’ha propagat, en canvi,  cap un òrgan distant
(fetge o pulmó) o fins un grup de ganglis limfàtics distants, però en
canvi no s’ha propagat a parts distants del peritoneu (revestiment de
la cavitat abdominal) (M1b).

IVC Qualsevol T

Qualsevol
NM1c

El càncer pot o no haver crescut a través de la paret del còlon (qualse-
vol T). Podria o no haver-se propagat cap als ganglis limfàtics adja-
cents (Qualsevol N). Sí que s’ha propagat fins a parts distants del peri-
toneu (revestiment de la cavitat abdominal) i pot o no haver-se propa-
gat a òrgans o ganglis limfàtics distants (M1c).
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Il·lustració 14: Etapes del càncer de còlon (Gleneagles Hospital)



 9.3 EXPLICACIÓ DEL CAS
La part pràctica del treball consisteix en estudiar un cas de càncer de còlon tractat mitjançant
l’oncologia integrativa.

La pacient, a partir d’ara anomenada «A», és una dona de 53 anys la qual dona un resultat
positiu  en una prova rutinària  de cribatge oferida pel  cap de la  seva població  a tots  els
habitants majors de cinquanta anys. El test fecal immunoquímic SOH consisteix en analitzar
una mostra fecal per determinar la presència de sang. 

 9.3.1 DIAGNÒSTIC
És quan la prova dona un resultat positiu que la pacient relaciona símptomes previs que
havia passat per alt, com episodis de molt cansament o l’evacuació d’excrements més foscos
del normal i a vegades molt tous, amb el diagnòstic.

L’A tenia antecedents familiars de càncer: Per part paterna, tres de quatre germans havien
patit  càncer,  un dels quals havia estat de còlon. Per part  materna, també tres de quatre
germans n’havien patit un. 

El dia 10 d’agost de 2017 la pacient A es va sotmetre a una colonoscòpia amb la que es va
detectar una neoplàsia de còlon ascendent, i una biòpsia amb la que es va poder determinar
el  diagnòstic  complert:  Adenocarcinoma infiltrant  moderadament  diferenciat  (Estadificació:
T3N1aM0→ El càncer ha crescut fins les capes més externes del còlon (T3). De 4 a 6 ganglis
limfàtics  han  quedat  afectats  (N1/2a),  però  les  zones  més  distants  encara  no  (M0)).Un
adenocarcinoma és un tipus de càncer que s’inicia en les cèl·lules que formen les glàndules
que produeixen el moc per lubricar l’interior del còlon.  Infiltrant vol dir que a mida que el
càncer  creix,  es  propaga  més  enllà  del  revestiment  intern  del  còlon,  i  moderadament
diferenciat vol dir que és a dir de grau 2.

Un mes després l’A se sotmet a un TAC, ja que els metges tenen motius per pensar que el
tumor pot haver-se escampat cap al  fetge. Aquest estudi  volumètric toràcic-abdominal  es
realitza  el  dia  5  de  setembre  de  2017  amb  un  contrast  endovenós.  La  prova  afirma
l’existència d’un petit quist al fetge a nivell del segment 4. Tres mesos després es repeteix  i
es descarta l’afectació metastàtica. 
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 9.3.2 OPERACIÓ
L’extirpació del tumor es realitza el 13 de setembre de 2017 i consisteix en realitzar una sèrie
d’incisions a la paret  abdominal  amb petits instruments en forma de tub que porten una
càmera, de manera que permeten al cirurgià tallar amb precisió la secció de l’intestí i el teixit
adjacent. 

 9.3.3 TRACTAMENT
El  24  d’octubre,  la  pacient  A realitza  la  primera  sessió  de  quimioteràpia  amb  XELOX
(Capecitabina  per  via  oral  i  oxaliplatí  per  via  intravenosa).  La  post-infusió  d’oxaliplatí  li
provoca  un  quadre  sincopal  amb  nàusees  i  vòmits  que  requereix  l’ingrés  a  la  unitat
d’observació.  Es  revaloritza  amb  la  pacient  i  es  decideix  mantenir  l’adjuvància  amb
capecitabina oral, però sense oxaliplatí, i es reinicia el tractament el 6 de novembre de 2017.
Es completen 8 cicles de quimioteràpia, és a dir, vuit setmanes (amb 2 de descans entre mig)
durant les quals la pacient pren 500mg de capecitabina en forma de comprimits 30 minuts
després d’esmorzar i 30 minuts després de sopar. La quimioteràpia finalitza el 22 d’abril de
2018 (amb descansos intersetmanals degut als episodis de diarrea i dolor abdominal). 

La  medicació  per  la  quimioteràpia  ataca  les  cèl·lules  de  ràpida  divisió,  és  a  dir,  les
canceroses, tot i que també n’hi ha d’altres no canceroses que es divideixen ràpidament i
que, com a conseqüència, acaben malmeses produint una sèrie d’efectes secundaris.

Les cèl·lules no canceroses de divisió ràpida són les de la medul·la òssia, el revestiment de
la boca, els intestins i els fol·licles pilosos.

Els efectes secundaris són:

EFECTES DESCRIPCIÓ

Úlceres a la boca

Consisteix en una inflamació de la mucosa de la
boca, sobretot en els llavis, la llengua, el paladar i
la gola. La causa de la seva aparició es relaciona
amb problemes del sistema immunohormonal.

Pèrdua de la gana

Sensació de no voler ingerir cap tipus d’aliment. A
més a  més,  L’A pateix  una  disminució  de gust
d’alguns aliments i percep un gust metàl·lic quan
menja  aliments  proteics,  cosa  que  provoca,  en
part, la disminució de gana.
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Diarrea

Causada  per  l’alteració  de  les  cèl·lules  de
l’intestí, el qual perd la capacitat d'absorbir l'aigua
i  els  diferents  nutrients,  el  que  dona  lloc  a  la
diarrea. Per tal de prevenir la deshidratació es sol
recomanar  prendre  altres  medicaments  com  la
loperamida (Imodium). L’A pren uns 3 o 4 litres
d’aigua diaris. 

Cansament

Sensació de debilitament, deguda a la disminució
de glòbuls vermells.

Síndrome de peus i mans

Comença mostrant-se a través de mans i peus de
color  vermellós,  seguit  d’un  dolor  i
hipersensibilitat  als  palmells  tant  de  les  mans
com dels paus. 

Pèrdua de memòria i falta de concentració L’A no recorda les coses a curt plaç i no és capaç
de centrar-se molta estona en realitzar una taca.
Per això s’ho apunta tot en una agenda personal.

Tot i que només va rebre una sessió d’oxaliplatí els efectes secundaris li van durar 3 
mesos:

Reaccions al·lèrgiques i hipersensibles L’oxaliplatí produeix opressió al pit,  dificultat per
respirar,  marejos,  dolor  d’esquena,  atordiment  i
debilitament.
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Neuropatia (dany als nervis)

Els símptomes inclouen formigueig,  adormiment
o fins i tot dolor en les mans i els peus. També
provoca hipersensibilitat al fred i la calor a la gola,
l’esòfag i sobretot els palmells de les mans

Punxades  a  les  articulacions  i  pèrdua  de
mobilitat.

Vertígens i marejos

Tiroides

 9.3.4 DIETA:
És en aquesta etapa del càncer quan entra en joc la medicina integrativa. Per tal de pal·liar
els  nombrosos  efectes  secundaris  de  la  quimioteràpia  l’A adopta  un  tipus  de  dieta  molt
concret: dieta mediterrània variada amb el mínim de pasta i arròs possible (inclou llenties,
cigrons,  mongetes,  bacallà,  carn de xai,  conill,  pollastre,  arròs(a vegades),  suplementada
amb extractes de fongs, probiòtics i altres aliments rics en vitamina C, tal i com recomana el
seu oncòleg Dr. Gascón.

NUTRIENTS:
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       Mico-Corio PSK:
 

→Dosi: durant 2-3 mesos, 2 càpsules en dejuni
→ Potencia el sistema immunitari, és immunoreguladora
→ Bactericida
 → Antivírica
 → Antioxidant
 → Antitumoral



PROBIÒTICS:
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  Txucrut

→ Dosi:  2 cops dia
→ Probiòtic 
→ Inhibidor del creixement de les cèl·lules canceroses
→ Antioxidant gràcies a glucosinolatos
→ Protector de les parets arterials gràcies a flavonoides
→ Font de vitamina U, que pot ajudar a curar úlceres 

pèptiques. 

Cúrcuma:

→Dosi: 2/3 c-c/dia 

→ Antitumoral, ajuda a prevenir el creixement dels tumors

→ Radio-potenciadora I radioprotectora, ajuda a regular els 
efectes de la radioteràpia I la quimioteràpia

→ Antiinflamatòria

→ Protegeix el fetge I afavoreix eliminació de toxines

→ Ajuda en l’eliminació de gasos de l’intestí

      Mico-Leo:

→ Dosi: durant 2-3 mesos, 2 càpsules en dejuni
→ Inhibeix el creixement de les cèl·lules canceroses de 

l’aparell digestiu
→ Alleuja el dolor abdominal I redueix la inflamació intestinal
→ Regenera l'epiteli de la mucosa gastrointestinal danyades
→ Promou la renovació de les neurones I la mielina I 

potencia la memòria reduint el deteriorament cognitiu
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     Papaya:

→ Estimula les defenses, ja que augmenta el nivell d'intèrfons 
i activa limfòcits. 

→ Ajuda a la desintoxicació hepàtica
→ Disminueix l’estrès oxidatiu i ajuda en una bona circulació 

de la sang ja que redueix el colesterol
→ Normalitza les evacuacions
→ Enforteix el sistema immunitari I és antioxidant, 

proporciona vitamina C
→ Augmenta la producció d'interleucina, proteïna (citocina) 

que ajuda a la cicatrització de ferides I infeccions
→ Ajuda als macròfags a funcionar millor, a les cèl·lules 

blanques per destruir bacteris I lluitar contra infeccions 
virals

     Kèfir:

→ 2 racions diàries acompanyant esmorzar
→ Efecte probiòtic: influeix de manera positiva sobre la 

microbiota intestinal, ja que conté microorganismes 
viables que prevenen el desenvolupament de malalties 
intestinals.

 → Manté una òptima la salut òssia i ajuda a tenir una bona 
circulació. 

→ Modula el sistema immunològic en l’intestí, és per tant 
antiinflamatori i antimicrobià davant les infeccions

→ Inhibeix la proliferació i la inducció de l'apoptosi en 
cèl·lules tumorals. 



ALTRES SUPLEMENTS:
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      Vitamina C:

→ Dosi: durant 3 mesos: 2cops+2cops en dejuni (10min abans 
vitamina C, absorbeix millor)

→ Efecte antitumoral, ja que conté àcid ascòrbic amb una 
estructura molt similar a la de la glucosa, la qual té una 
elevada capacitat d’entrar a les cèl·lules tumorals. 

 → Antioxidant, conté  els bioflavonoides i betacarotens
 

      
      Magrana:

→ Antiinflamatòria
→ Anticancerosa, ja que conté antocianina difenólica 

cianidina-3-glucòssid (Cy3Glu) i trifenòlica delfinidina-3-
glucòssid (Dp3Glu)

     Bròquil: 

→ Anticancerosa gràcies als principis actius que conté 
(substàncies com els indols, la clorofil·la, que estimulen la 
capacitat d'eliminar l’excés de toxines que poden causa 
càncer)

→ Ajuda en els processos depuratius del fetge, exerceix un 
efecte protector de la mucosa gastrointestinal.

→ Antioxidant, ja que conté luteïna i zeaxantina, 
bioflavonoides que actuen conjuntament amb la vitamina 
C i ajuden a lluitar contra refredats o grips. 

→ Antiinflamatòria, conté clorofil·la, que té propietats 
antiinflamatòries, antibacterianes, i cicatritzants



 9.4 TERÀPIES ANTIESTRÈS 
Abans d’enumerar-les caldria destacar significativament que l’A treballa de 13 a 15 hores 
diàries de manera autònoma sota molta pressió. Els seus nivells d’estrès i cansament, per 
tant, són molt elevats. A conseqüència del diagnòstic es veu obligada a abandonar la seva 
activitat laboral.

Realitza, seguint les instruccions del seu oncòleg integratiu, el doctor Dalmau, les següents 
teràpies:

TERÀPIA BENEFICIS

Acupuntura
«La vaig fer després de la quimioteràpia, ja 
que un dels efectes secundaris que em va 
causar va ser l’alteració del funcionament de 
les glàndules tiroides, cada setmana me’n 
greixava 2kg i mig. L’acupuntura va frenar 
aquest augment de pes incontrolat, em va 
treure els punts de dolor i inflamació i em va 
donar flexibilitat. Abans d’entrar a les 
sessions no podia pujar ni baixar sola de la 
llitera, a l’acabar la sessió sí. A més a més, 
em va ajudar a depurar el fetge. L’acupuntura
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      Cardomariano:

→ 3/6mesos, mínim una dosi diària (infusions o en 
càpsules)

→ Redueix les metàtesis cerebrals I allarga la vida dels 
pacients, gràcies a la sililbinina, que inhibeix la 
molècula STAT3 en els eritròcits (en bon estat són 
defensors de les neurones, però amb presència de 
cèl·lules cancerígenes canvien la seva funció I 
promouen la metàstasi I defensen les cèl·lules 
canceroses de les immunitàries)

→ Serveix per tractar afeccions hepàtiques
→ Millora la digestió



va ser l’empenta que necessitava per passar 
un estiu enfilant-me per les muntanyes, cosa 
que no hagués pensat que podria fer després
d’acabar la quimioteràpia.»

Meditació
«Amb la meditació vaig aprendre a respirar 
conscient i profundament. També em va 
ensenyar a fer una sèrie d’exercicis per 
expulsar energies negatives. A més a més 
vaig aprendre a viure el moment i veure’m 
més enllà del càncer.»

Reiki
«Quan em vaig iniciar en el reiki no tenia 
energia per fer res, em sentia molt cansada i 
em feia mal tot el cos, com si tingués una grip
molt forta, però sense tenir febre. L’home que
em feia reiki em va explicar que jo tenia un 
problema interior, havia assumit més feina de
la que em tocava. Com jo hi havia altres 
casos. Em posava les mans a sobre per 
transmetre’m energia. Al sortir de les 
sessions em sentia més relaxada, alegre i  
amb un dolor més pal·liat.»

QuiGong
«Abans i després de cada sessió el terapeuta
ens fa un petit qüestionari sobre com ens 
trobem, com ens sentim... I durant la sessió 
senzillament realitzem exercicis lents i 
respiracions profundes. Ens sembla que no 
però respirar bé no és fàcil, perquè si no ens 
aturem a pensar-ho, quan expirem no 
acabem mai de buidar els pulmons d’aire, 
així que l’aire “brut”, per dir-ho d’alguna 
manera, se’ns va acumulant i no deixa entrar 
el “net”. Tot i sentir-me molt esgotada i dèbil, 
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durant la quimioteràpia vaig estar baixant a 
Barcelona cada divendres només per assistir 
a les sessions de QuiGong. Quan en sortia 
era una altra persona, em sentia renovada i 
amb més energia.»

Exercici
«Sortir a caminar, a córrer o escalar, han 
estat els tres exercicis per excel·lència durant
el tractament. M’han servit sobretot per 
centrar-me en mi mateixa i escoltar les 
meves necessitats. Només un mateix és 
capaç de canviar l’estat en què es troba.»

 9.5 EVOLUCIÓ DE LA PACIENT
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 10 CONCLUSIONS
Un cop finalitzada la recerca puc respondre amb certesa dues de les tres preguntes inicials:

L’estrès  té  un  efecte  notable  sobre  la  nostra  salut, i  una  mala  gestió  d’aquest  pot
desencadenar  un  debilitament  del  sistema  immunitari  i,  en  conseqüència,  l’aparició  de
nombroses patologies. L’estrès, amb la seva sobreproducció de citocines, és també un factor
rellevant  que pot  acabar  afavorint  l’inici  d’un  càncer  o,  si  més  no,  contribuint  en  el  seu
creixement i propagació.

Pel que fa la tercera pregunta,  si realment les teràpies complementàries poden tenir algun
tipus de benefici per a un pacient oncològic, la seva resposta (obtinguda mitjançant un estudi
de  cas)  és  una resposta  particular  sobre  el  cas  en  concret,  és  a  dir,  no  significativa  ni
aplicable a nivell global. Donat que l’experiència de l’A és  individual, he volgut exposar els
beneficis de les teràpies citant-los textualment, per transmetre’ls de la manera més objectiva
possible dins la subjectivitat del cas. 

L’A per evitar combatre els efectes dels fàrmacs de la quimioteràpia amb altres fàrmacs,
contempla la possibilitat de fer-ho d’una manera més natural,  practicant exercicis i teràpies
antiestrès i suplementant la dieta amb aliments específics.  Així doncs, mitjançant la pràctica
de  Reiki,  QuiGong,  acupuntura,  meditació  i  exercici la  pacient  aconsegueix  combatre
l’alteració del funcionament de les tiroides, el dolor general, recuperar la flexibilitat de les
articulacions, reduir la fatiga i millorar l’estat d’ànim, energia i vitalitat.  A partir de la dieta
mediterrània i  complements com la  cúrcuma, els  extractes de fongs,  la  vitamina C  o el
txucrut i  la reducció de la ingesta de sucres, l’A també  aconsegueix millorar la seva flora
intestinal,  el  sistema immunitari  i  cognitiu,  i  disminuir  les  possibilitats  de  reaparició  d’un
càncer. 

L’aparició del càncer és incerta, tot i que hi ha indicis que presenten factors genètics (com
s’ha mostrat, l’A ha tingut molts antecedents amb càncer). L’estrès ha estat present durant els
anys previs al diagnòstic, cosa que podria indicar que ha pogut ser un dels molts factors que
hagin portat al desenvolupament del tumor. 
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