
Visita a l’Institut Català d’Oncologia 

 

Què és el càncer i com 

s’investiga per combatre’l 

20 de maig de 2014 



La visita 

 PRESENTACIONS a l’aula: 

 Què és l’ICO 

 El càncer, un problema de salut pública 

 Característiques de la cèl·lula tumoral 

 Línies de recerca 

 

 VISITA: 

Visita al laboratori de recerca translacional 

 

 EXPERIMENT: 

Extracció casolana d’ADN  

 



L’Institut Català d’Oncologia (ICO) 

És un centre públic i monogràfic sobre càncer  

 

 L’Institut Català d’Oncologia es va crear 

el 1995. 

 

Actualment  disposa de tres centres que 

treballen conjuntament amb tres hospitals 

universitaris: l’Hospital de Bellvitge, 

l’Hospital Dr. Josep Trueta i l’Hospital 

Germans Trias i Pujol.  

 

Té un model territorial propi. És una 

organització multicèntrica que treballa de 

forma coordinada amb 17 hospitals 

comarcals del territori. 



Una institució oncològica que tracta a més del 45% de la població adulta de 

Catalunya 

 

Activitat 2013 

 

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) 



Què es fa a l’ICO?  

Assistència –  

tractament del malalt Prevenció i detecció precoç 

Recerca –  

Investigació sobre càncer 

Formació – cursos  
especialitzats per a metges 

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) 



L’Institut Català d’Oncologia (ICO) 



L’Institut Català d’Oncologia (ICO) 



El càncer, un problema de salut pública 

490 nous casos per 

100.000 

habitants/any 

 

Un de cada 2 homes 

desenvoluparà un 

càncer. 

350 nous casos per 

100.000 

habitants/any 

 

Una de cada 3 dones 

desenvoluparà un 

càncer. 



El càncer, un problema de salut pública 



El càncer, un problema de salut pública 



 El càncer és una 

malaltia freqüent: 36.000 

casos nous anuals a 

Catalunya 

 

 Augmenta amb 

l’edat… 

 

 … i amb estils de vida 

poc saludables: >40% de 

tumors s’associa al 

consum del tabac 

 

Probabilitat de desenvolupar un càncer a Catalunya 

El càncer, un problema de salut pública 



El càncer, un problema de salut pública 



El càncer, un problema de salut pública 



Bases moleculars del càncer 

Sota la denominació de càncer s’agrupen unes 200 malalties que, tot i amb  

característiques en comú, poden tenir pronòstic i tractament molt diferents. 

 

-Localització: pulmó, mama, pell, fetge, sang… 

-Estadi: localitzat, metàstasi… 

-Gens mutats 

El càncer és una malaltia en què els mecanismes de 

reparació cel·lular no funcionen correctament i les cèl·lules 

es divideixen malgrat tenir anomalies; provocant un 

creixement descontrolat  



Divisió cel·lular normal Divisió de cèl·lules canceroses 

sense control 

Bases moleculars del càncer 

DIVISIÓ I CREIXEMENT DESCONTROLAT DE LES CÈL·LULES 



Bases moleculars del càncer 

DIVISIÓ I CREIXEMENT DESCONTROLAT DE LES CÈL·LULES 



INVASIÓ DEL TEIXIT CIRCUMCIDANT  

Cèl·lues normals

Cèl·lules

normals

Vas sanguini Subministrament

de sang al tumor

Cèl·lues normals

Cèl·lules

normals

Vas sanguini Subministrament

de sang al tumor

PROMOU L’ANGIOGÈNESI  

Bases moleculars del càncer 



METÀSTASI - INVASIÓ DE TEIXITS SECUNDARIS 

Bases moleculars del càncer 



NORMAL TUMOR 

Bases moleculars del càncer 



https://www.youtube.com/watch?v=LEpTTo

lebqo 

 

Bases moleculars del càncer 

https://www.youtube.com/watch?v=LEpTTolebqo
https://www.youtube.com/watch?v=LEpTTolebqo


Proteïna funcional 

Un canvi en la seqüència de l’ADN pot provocar una alteració en la funció d’una proteïna 

Proteïna no funcional o 
falta de proteïna 

Mutació 

Bases moleculars del càncer 



L’adquisició d’alteracions 

genètiques condueix a la 

progressiva transformació 

de les cèl·lules normals en 

cèl·lules malignes 

Acumulació de mutacions 

Bases moleculars del càncer 



Acumulació de mutacions 

Bases moleculars del càncer 



Càncer genètic i hereditari 

Tots els tumors són 

genètics….. 

… però NO TOTS, només uns 

quants, són hereditaris 



Mutacions somàtiques 

Mutació somàtica 

(p.ex. còlon) 

 Succeeix en teixits no 

germinals 

 No Heretable 

Mutació 

a l’òvul o 

esperma 

Totes les 

cèl·lules de la 

descendència 

estaran 

afectades 

Pare fill 

 Present en òvuls o esperma 

 Heretable  

 Causen síndromes de càncer familiar 

Mutacions en línia germinal 

Càncer genètic i hereditari 



Recerca 

Utilitzem organismes models per investigar els gens implicats en el 

desenvolupament dels tumors humans,  així com per assajar nous 

fàrmacs per al seu tractament.  



Recerca 



Recerca 



Recerca 
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Recerca 



Recerca 



Recerca 



Recerca 



Recerca 



Gràcies! 
http://ico.gencat.cat 

Institut Català d’Oncologia 

ICO l’Hospitalet 

Hospital Duran i Reynals 

Granvia de l’Hospitalet, 199-203 

08908 l’Hospitalet de Llobregat 

ICO Badalona 

Hospital Germans Trias i Pujol 

Ctra. del Canyet s/n 

08916 Badalona 

ICO Girona 

Hospital Doctor Trueta 

Av. França s/n 

17007 Girona 

 


