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→ Càncer de pulmó 
 
Es parla de càncer quan les cèl·lules pròpies d’un teixit o òrgan pateixen una 
alteració i n’originen d’altres que són incapaces de dura a terme la seva funció. A 
mida que aquestes cèl·lules, anomenades canceroses, es van multiplicant, 
substitueixen a les cèl·lules normals i aquell teixit o òrgan perd la capacitat per 
efectuar la seva funció. L’acumulació de les cèl·lules canceroses origina els 
tumors. 
 

El càncer de pulmó acostuma a localitzar-se en els bronquis. També es pot trobar 
a la tràquea, als bronquíols o als alvèols. És una malaltia que tarda força anys en 
desenvolupar-se. No obstant això, un cop s’ha format, les cèl·lules canceroses 
poden desprendre’s i propagar-se a altres parts del cos, causant un tumor 
secundari o metàstasi. 
 

Es coneixen diversos tipus de càncer de pulmó, que es diferencien segons el tipus 
de cèl·lula que els constitueixen: 
 

 - Càncer de pulmó de cèl·lules petites: representa al voltant del 20% de tots 
els casos de càncer de pulmó i és molt agressiu. Acostuma a afectar a la part 
interna del pulmó. Es dissemina, originant metàstasis amb molta facilitat. 
 

 - Càncer de pulmó de cèl·lules grans: acumula el 80% dels casos de 
càncer. Està direcament relacionat amb l’hàbit de fumar. Se’n distingeixien 
diversos tipus segons al zona del pulmó on apareixen.  
 

      

   

 
                                   imatge 1      imatge 2 
 
imatge 1: Les radiografies de la caixa toràcica són el primer mètode d’exploració 
que s’utilitza per diagnosticar el càncer de pulmó. Per tal d’afinar el diagnòstic, 
identificar el tipus de tumor i dictaminar un tractament cal fer altres proves 
radiològiques. 
imatge 2: Tumor cancerós localitzat a la zona alveolar. També s’observen cèl·lules 
canceroses que s’han desprès del tumor. 
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El càncer de pulmó és una de les malalties més greus i un dels càncers amb major 
incidència en l’ésser humà, responsable dels majors índexs de mortalitat 
oncològica a escala mundial. És la primera causa de mort per càncer en els homes 
i la tercera, després del colon i mama en les dones. Causa més d’un milió de morts 
cada any al món. 
 

 

RECERCA 
La relació entre el tabac i el càncer de pulmó està ben establerta. Però hi ha 
d’altres malalties respiratòries en les que el tabac també exerceix un paper 
principal. Fes una recerca a internet per tal d’identificar de quines malalties estem 
parlant i del paper que hi juga el tabac. 
 

Exercici 1 
1. Explica el significat dels següents termes: càncer, tumor, metàstasi. 
 

Exercici 2 
1. Què creus que significa que un càncer és agressiu? Explica-ho. 
2. Com creus que es pot saber que un tipus de càncer està provocat pel tabac? 
Quin tipus d’estudi es fa? 
3. Observa la imatge següent: 
Utilitza les paraules següents per descriure la imatge: pulmons, alvèols, tumor, 
cèl·lules canceroses. 
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Exercici 3  

1. El càncer és una malaltia que ens pot arribar a causar la mort. Per quina raó? 

2. Observa el gràfic següent. Què volen dir els números que s’hi mostren? Justifica 

la informació que presenta i dóna els arguments que creguis pertinents per tal 

d’explicar les diferències en els percentatges.  

 


