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Normalment cada cèl·lula del cos es comunica amb les
cèl·lules veïnes per tal de multiplicar-se, aturar-se, actuar
o morir, i així, de manera col·lectiva, les cèl·lules formen
un teixit sa.

En canvi, de vegades, alguns gens d’una cèl·lula s’es-
patllen i ja no poden fer amb normalitat les proteïnes que
codifiquen. Com a resultat, la cèl·lula no es pot comuni-
car bé amb les cèl·lules veïnes. Si aquesta cèl·lula co-
mença a multiplicar-se, provoca que el teixit on creix es
transformi en el que anomenem tumor. En aquest estadi
el tumor és benigne i no et farà cap més mal.

Malauradament, aquestes cèl·lules alterades
poden empitjorar. Aquestes cèl·lules transfor-
mades ja no només formen tumors allà on són,
sinó que envaeixen teixits del voltant o utilitzen
els fluids corporals que circulen (sang, limfa)
per migrar a altres parts del cos per multiplicar-
s’hi i fer-hi nous tumors (metàstasi). Llavors
aquests tumors s’anomenen càncer i les cèl·lu-
les que els formen són molt perilloses perquè
poden llevar-te la vida.

Què és el càncer?

teixit normal

tumor benigne

càncer

Es pot utilitzar la immunologia per curar el càncer?
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Quins tipus de càncer
hi ha?

El nostre cos es pot dividir entre el
que considerem superfície i el que
considerem contingut. Tot i que els
òrgans digestius com l’estómac i el
budell estan dins del cos, es conside-
ren una superfície. Els càncers formats
en aquests teixits de la superfície s’a-
nomenen carcinomes. Els altres càn-
cers reben noms diferents depenent
del lloc on s’originin. Per exemple, el
càncer dels ossos i dels músculs s’ano -
mena sarcoma i el càncer dels limfò-
cits, limfoma.

Tots aquests càncers envaeixen el
teixit i s’estenen per tot el cos de ma-
nera similar, però els càncers formats
en els teixits de la superfície (carcino-
mes) són més comuns i es donen més
sovint en la gent gran.

El càncer pot passar en qualsevol tei-
xit. El càncer més comú en humans a tot
el món és el càncer de pulmó, seguit pel
d’estómac, còlon, fetge i mama.

Gent de tot el món espera que algun
dia els investigadors seran capaços de
trobar una cura per al càncer.

1. Càncer 
de pulmó

2. Càncer
d’estómac

3. Càncer 
de còlon

5. Càncer de pàncrees

4. Càncer 
de fetge

superfície

contingut
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Com actua el sistema
immunitari contra 
el càncer

Hem après que el cos fa servir el sistema immunitari per
reconèixer el que és estrany i rebutjar-ho. Però ara acabem
de saber que els càncers són part del cos. Així, doncs, com
tracta el càncer el sistema immunitari?

Si es forma un càncer, el sistema immunitari encara pot
eliminar-lo mentre no creixi massa. Això és el que es coneix
com a vigilància immunitària.

Mirem-nos com funciona el sistema immu-
nitari per entendre com és que no pot evitar
completament que emmalaltim de càncer.

Com acabem de comentar, les cèl·lules
del càncer formen part de tu, però es
comporten diferent que les teves altres
cèl·lules; sovint produeixen proteïnes al-
terades o proteïnes «noves», no produï-
des per altres cèl·lules.

Són aquestes proteïnes, sovint anome-
nades antígens tumorals o antígens asso-
ciats a tumors, sobre les quals actua el
sistema immunitari.

gangli limfàtic

limfòcit T
citotòxic

cèl·lula dendrítica

antigen tumoral

cèl·lula cancerosa
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Ara bé, no hi ha cap garantia que el cos serà capaç d’alliberar-se del
tot de les cèl·lules tumorals. Per exemple, la vigilància immunitària, la
poden evitar tant cèl·lules tumorals que no produeixin antígens, com
cèl·lules que produeixin citocines que controlin i desviïn la resposta im-
munitària, permetent que les cèl·lules tumorals es multipliquin i que fi-
nalment s’acabi formant un càncer.

De seguida que el sistema immunitari detecta antígens tumorals, les seves cèl·lu -
les inicien un atac.

El procés és el mateix que en una resposta immunitària normal. Les cèl·lules
dendrítiques s’empassen els antígens tumorals i alliberen informació sobre aquests
antígens als limfòcits T. Aleshores els limfòcits T citotòxics destrueixen les cèl·lules
tumorals que constitueixen el càncer mentre els limfòcits T col·laboradors donen
instruccions als limfòcits B productors d’anticossos que assenyalen els antígens tu-
morals per mantenir la resposta. Els anticossos s’adhereixen a totes les cèl·lules tu-
morals que troben, permetent que molècules de la sang, anomenades complement,
les reconeguin i les eliminin. A més a més, un altre tipus de cèl·lules del sistema im-

munitari, les cèl·lules NK (de l’anglès natural killer, que literal-
ment vol dir «assassines naturals»),
aprofiten el fet que les cèl·lules tumo-

rals produeixen proteïnes anormals
i les utilitzen com a marcadors

per a la destrucció d’aquestes
cèl·lules tumorals.

Així és com el cos elimina
les cèl·lules tumorals.

limfòcit T
col·laborador

limfòcit B

anticòs

Així és 
com se’n

surt

cèl·lula tumoral
sense antígens 

tumorals
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El tractament del càncer
amb immunoteràpia

Fins i tot les cèl·lules tumorals que aconse-
gueixen evitar la vigilància immunitària del cos i
es multipliquen tenen algun tipus d’antigen. Induir una resposta immunitària
contra aquests antígens podria ser una manera de curar el càncer. Això és el que
intenten diversos assaigs clínics que es duen a terme actualment arreu del món.

Teràpia amb limfòcits T específics
S’obtenen del cos limfòcits T citotòxics i cèl·lules dendrí-

tiques i s'estimulen amb antígens tumorals en un cultiu.
Els limfòcits T citotòxics es reintrodueixen al cos per-
què ataquin el càncer directament.

antigen tumoral

antigen tumoral

antigen tumoral

adjuvant 
(un immunostimulant)

cèl·lula dendrítica
que ha ingerit 

antígens tumorals

limfòcit T citotòxic
destructor específic

del càncer

Visca! 
Visca!

limfòcit T
citotòxic

limfòcit T
citotòxic

Teràpia amb vacunes contra el càncer
El tractament amb una combinació d’antígens

tumorals i d’agents que estimulen el sistema
immunitari (adjuvants) s’apunta com una opció
de vacuna contra alguns càncers determinats.

Teràpia amb cèl·lules dendrítiques
Aquesta opció suposa obtenir cèl·lules dendríti-

ques del cos, incorporar-hi els antígens i després
reintroduir-les al cos per lluitar contra el càncer.
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La immunoteràpia per si sola no és capaç de destruir càncers es-
tesos. Aquests càncers grans cal extirpar-los en una operació primer,
i llavors es pot utilitzar la immunoteràpia per acabar d’eliminar les
restes del tumor que quedin en un càncer metastàtic. D’aquesta ma-
nera, la immunoteràpia sembla ser una via eficaç per evitar la rea-
parició (recurrència) i la progressió del càncer.

Teràpia amb anticossos
La teràpia amb anticossos comprèn

el tractament amb anticossos diri-
gits contra antígens tumorals.

càncer primari

càncer
metastàtic 
disseminat

extirpació 
quirúrgica

cèl·lules dendrítiques
que contenen els 
antígens tumorals

immunoteràpia

eliminació 
del càncer 

(no reaparició)

La majoria d’immunoteràpies encara són en una etapa experimen-
tal. Però alguns tipus, com la teràpia amb anticossos per a tipus con-
crets de càncer, ja s’han introduït com a pràctiques d’ús habitual.

Abans no es podia fer res per als malalts
en què el càncer s’havia estès pel cos. Ara,
però, la immunoteràpia sembla que té po-
tencial per ajudar-los.

Estem convençuts que el futur és molt
prometedor.

limfòcit T
citotòxic

cèl·lula
dendrítica

cèl·lules tumorals

anticossos contra
antígens 
tumorals
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