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La paraula càncer vol dir neoplàsia maligna, una proliferació incontrolada, perjudicial i aberrant d'un territori orgànic que 

pot donar lloc a la mort de l´individu. Hi ha una gran nombre de tipus de càncers pel fet que pràcticament en tots els teixits es pot 
esdevenir. Els més freqüents són els carcinomes o càncers d'origen epitelial. 

Comporta una gran i complexa família de malalties que poden afectar a tots els òrgans del cos, pot atacar a qualsevol edat, 
tot i  que és més freqüent en persones majors de 50 anys i  comença en les cèl·lules  del cos. Normalment es divideixen i  es 
multipliquen constantment per a substituir les cèl·lules velles i/o malmeses, a vegades, comencen a dividir-se innecessàriament, 
formant un excés de teixit que es coneix amb el nom de tumor. En la majoria dels casos, els tumors són benignes; és a dir, no són 
cancerosos. no obstant això, poden causar algun problema de salut en funció de la seua grandària i ubicació. Però si la cèl·lula que 
es comença a dividir és anormal, pot arribar a formar un tumor maligne o cancerós. La majoria de tumors malignes creixen amb 
rapidesa, envaint òrgans i teixits propers. Les cèl·lules canceroses també poden viatjar a través del corrent sanguini a d'altres 
regions del cos. Quan el càncer es propaga a partir de la seva ubicació original es produeix un procés que coneixem amb el nom de 
metàstasi.

Una bona notícia és que les taxes de mortalitat  del càncer s’han reduït durant els últims anys, especialment entre els 
homes, que són el grup que tradicionalment ha experimentat unes taxes més elevades de mortalitat. La creixent conscienciació per 
part de del conjunt de la societat ha comportat que un major nombre de persones realitzin exàmens periòdics de detecció de càncer 
i que adoptin estils de vida més saludables que minven el risc de contraure la malaltia.

1. Entreu a la pàgina web de sota i, dins de la secció Cancer and the Cell Cycle, trobareu 
diverses animacions. A partir de la informació de les animacions,  sintetitzeu en una frase el 
heu interpretat sobre:

http://science.education.nih.gov/supplements/nih1/cancer/activities/activities_toc.htm

(a) Animació 1: El Càncer implica….
(b) Animació 2: La divisió cel·lular normalment és…
(c) Animació 3: La regulació del cicle cel·lular és duta a terme per…
(d) Animació 4: Els agents causants de Càncer sovint…
(e) Animació 5:Quan es danyen els gens què regulen el cicle cel·lular...

2. Vocabulari del càncer

Per familiaritzar-te amb els conceptes bàsics visita Quia.com i, a partir dels jocs Cancer Basics Flashcards 
i Matching Game  completa la taula següent

http://www.quia.com/custom/24650main.html

Concepte definició Concepte en català

Tumors que no són càncer

Eliminació d'una mostra de teixit 

Grup de més de 100 malalties diferents 

CARCINOGENS  

CARCINOMA

CLINICAL TRIALS

CHEMOTHERAPY

Aturar la producció d'hormones per a matar el càncer

Tumors què són càncer

Extensió del càncer a altres parts del cos 

METASTASIZE  

Especialistes en el tractament del càncer

Metge què estudia cèl·lules i teixits

RADIATION THERAPY  

Factors que incrementen la possibilitat de patir càncer

STAGING

Eliminació de tumors i teixits adjacents

Massa de teixit anormal per una excessiva divisió cel·lular 
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3. Fes  una  recerca  sobre  un  tipus  de  càncer  i  respon  les  qüestions.  Pots  obtindre 
informació, entre d'altres, de les següents webs:

www.cancer.org
www.peoplelivingwithcancer.org

www.medicinenet.com

(a) Anomena el tipus de càncer sobre el què has fet la recerca
(b) Fes una descripció del càncer
(c) Digues a quina part del cos afecta i quina és la funció d'aquesta part que es veu afectada
(d) Quins són alguns dels factors de risc associats amb aquest càncer?
(e) Quins són els símptomes més comuns d'aquesta malaltia?
(f) Com és detecta i/o diagnostica?
(g) Quines són les diverses fases per aquest tipus de càncer?
(h)  Llista quines són les taxes de supervivència segons la fase en què és detectat/diagnosticat.
(i) Explica quins són els tipus de tractaments disponibles per a aquest càncer i quin és el tractament 

més recomanat.
(j) Anomena i descriu alguns dels efectes secundaris de cadascun dels tractaments disponibles.
(k) Raona quin tipus de metge tractaria a un pacient amb aquest tipus de càncer.
(l) Cita com a mínim 3 estadístiques actuals relacionades amb aquest tipus de càncer.
(m) Cita algun personatge conegut que hagi mort o superat aquest càncer.

4. Dissenyeu un pòster o pamflet amb la informació recopilada sobre el tipus de càncer de 
la pregunta anterior.

5. Descriu les possibles conseqüències.

6. Cerca  un  article  de  premsa  i  un  portal  web relacionats  amb el  càncer.  Una  vegada 
localitzats, fes una fitxa per cadascun què inclogui:

(a) l'adreça web
(b) el títol del lloc
(c) un resum de 2-3 frases del contingut del lloc.

7. Elabora ara una presentació de diapositives amb tots els resultats obtinguts i envia-la 
per correu a mmart746@gmail.com

adaptat a partir de:

http://downesgenetics.blogspot.com/2008/09/cancer-webquest.html

Més informació:

http://www20.gencat.cat/portal/site/cancer

http://www.iconcologia.net/catala/cancer/inf_cancer.htm

http://www.fecec.cat

http://www.cancer.gov

http://www.medicinenet.com/cancer/article.htm

http://www.cancer.org/Cancer/index

http://www.fefoc.org/index.php

http://www.universitatpacients.org

http://www.xbtc.cat

http://www.dnatube.com/video/1137/Cancer-Biology-animation

http://www.metacafe.com/watch/1872431/3d_medical_animation_what_is_cancer/

http://bio-alive.com/animations/cancer.htm

http://www.hhmi.org/biointeractive/cancer/animations.html
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