
Presentació
Des de ben petita he crescut amb la paraula càncer al meu voltant, així doncs 
sempre m’ha despertat un interès especial. El melanoma és un tipus de càncer 
de pell que es pot evitar fàcilment si en tenim els coneixements suficients i tam-
bé es pot detectar molt aviat si sabem els senyals que indiquen la possibilitat 
de tenir-ne un. Aquests van ser els principals motius pels quals vaig decidir-me 
a escollir aquest tema. La motivació del meu treball va ser intentar contribuir a 
millorar el futur dels pacients. Així doncs, ho vaig intentar fer de dues maneres 
diferents: explicant tots els coneixements que he adquirit: senyals i mètodes per 
detectar-lo, factors de risc i la seva prevenció…, i intentar trobar un fàrmac que 
funcionés contra el melanoma.

Metodologia
Per realitzar aquest treball he dut a terme una àmplia recerca sobre el melanoma i la 
investigació mitjançant articles científics i pàgines web. També vaig tenir l’oportuni-
tat d’anar al laboratori de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida a través del 
projecte ITINERA de la Universitat de Lleida. Allí vaig poder dur a terme diferents ex-
periments, tant amb cèl·lules de cultiu o amb ratolins amb tumors subcutanis. D’altra 
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banda, vaig entrevistar la catedràtica i cap de Dermatologia de l’Arnau de Vilanova de 
Lleida i investigadora principal del grup on vaig anar a fer les pràctiques de laboratori, 
Rosa Maria Martí Laborda, una col·laboració que em va semblar molt interessant per 
aportar una part mèdica al treball. Amb tot això, vaig aconseguir una visió de com ava-
nen la investigació i la medicina en el melanoma i em va ajudar a entendre molts aspec-
tes del meu treball i a treure’n les conclusions adequades.



Cos del treball
Aquest treball de recerca està dividit en dues parts: 
En primer lloc, la part teòrica, en la qual s’aprofundeix en la malaltia del melano-
ma, els diferents tipus, l’epidemiologia, la simptomatologia (senyals i mètodes per 
detectar-lo i diagnòstic i estadis), tractaments, factors de risc i prevenció i mètodes 
d’estudi en la investigació. 
I, en segon lloc, un treball de camp dividit en dues parts: la primera basada en l’entre-
vista personal a la cap de Dermatologia de l’Arnau de Vilanova de Lleida, Rosa Maria 
Martí Laborda, per aportar una visió entre medicina i investigació. I la segona, la investi-
gació de fàrmacs que funcionin contra el melanoma i de ratolins immunodeprimits per 
obtenir altres resultats que s’estudien en relació amb les cèl·lules cancerígenes. 

Conclusions
Puc extreure moltes conclusions del meu treball. Les més importants són:
L’anàlisi del funcionament dels fàrmacs Sunitinib i Erlotinib sembla indicar que podri-
en aportar una petita esperança en la cura d’aquest tipus de càncer de pell, sobretot 
la combinatòria dels dos, tot i ser resultats preliminars. Aquesta és una de les investi-
gacions que s’estan duent a terme, juntament amb la medicina personalitzada. 
La conclusió més clara que n’he tret és que la millor prevenció per a aquest càncer 
és no desenvolupar-lo o detectar-lo molt aviat. Per aconseguir aquests dos objectius 
cal difondre els coneixements. 
També he pogut concloure que falta molta consciència entre la societat, ja que la 
incidència del melanoma està augmentant a uns nivells molt alts i això és degut al 
fet que ens sobreexposem als raigs ultraviolats, que pensem que són inofensius. 
Malgrat això, la consciència ha augmentat molt en els darrers anys i, per sobre de 
tot, no s’ha de perdre l’esperança sinó que s’ha de continuar insistint.
Un punt a destacar de les conclusions que vaig treure és que els pacients d’aquesta 
malaltia tenen una gran predisposició a ajudar a la investigació. 
Amb tot això, puc assegurar que els objectius principals que em vaig marcar a l’inici 
del meu treball els he assolit. En canvi, no puc dir el mateix sobre el repte que em 
vaig marcar ja que no he millorat el futur immediat dels pacients. Tot i així, quan 
em va passar pel cap aquesta pregunta jo ja sabia com de difícil que podia ser con-
testar-la afirmativament, però confio que la meva aportació impliqui una petita 
millora en el futur. Davant de tot el que he après i la visibilitat que he donat sobre el 
tema, em dono per satisfeta.
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