
MALALTIES





Malalties  infeccioses



Microorganismes patògens

Les malalties infeccioses  són aquelles causades per microorganismes 
(bacteris, virus, protozous i fongs)



Transmissió de les malalties infeccioses

• Per contacte directe (malalties de la pell, malalties de l’aparell 
respiratori, malalties de transmissió sexual)

• Per mitjà de l’aigua

• Per mitjà dels aliments

• Per mitjà dels animals (vectors)





Desenvolupament de les malalties infeccioses

1. Infecció. El microorganisme arriba al cos, hi entra i es comença a 
reproduir.

2. Període d’incubació. És el temps que transcorre des de la infecció fins 
que comencen a aparèixer símptomes.

3. Període agut. La malaltia s’hi manifesta plenament, amb símptomes com 
ara febre, dolor, calfreds (que es deuen als danys que provoquen els 
microorganismes).

4. Període de declivi. Els símptomes de la malaltia van cedint, perquè el 
nostre cos la va vencent o bé perquè prenem algun medicament.

5. Convalescència. El pacient va refent les forces fins que torna a estar sa.



Els mecanismes de defensa contra les infeccions

1. Mecanismes inespecífics

El nostre cos disposa de diverses barreres per evitar ser envaït:

• La pell: barrera infranquejable llevat que hi hagi una ferida

• Les mucoses: epitelis que recobreixen les cavitats corporals en contacte amb 
l’exterior

• La inflamació és una resposta de l’organisme davant dels microorganismes o 
davant de tota partícula aliena que arribi de l’exterior



2. Mecanismes específics: el sistema immunitari

El component més important del sistema immunitari són els limfòcits; uns glòbuls 
blancs capaços de reconèixer els microorganismes o elements aliens al nostre cos. 
N’hi ha de dos tipus: limfòcits B i limfòcits T.

• Els limfòcits B: fabriquen els anticossos, unes proteïnes també anomenades 
immunoglobulines. Els microorganismes coberts d’anticossos queden marcats 
a fi que altres glòbuls blancs els destrueixin.

• Els limfòcits T: reconeixen les proteïnes que alliberen els virus en infectar les 
cèl·lules i destrueixen les cèl·lules en què les troben.



Les vacunes

Les vacunes tenen  l’objectiu d’immunitzar les persones contra una sèrie de 
microorganismes patògens. Per fer-ho, s’injecta el mateix microorganisme, ja sigui 
mort, o afeblit, o fins i tot fragments d’aquest.

Les vacunes funcionen estimulant el nostre sistema immunològic a desenvolupar  
anticossos que puguin contrarestar un virus o bacteri que envaeixi el nostre cos a 
produir cèl·lules de memòria. D’aquesta manera, qual aquell virus o bacteri per al qual 
ens hem vacunat entra al nostre cos, el sistema de defensa “sap” què ha de fer i hi 
respon immediatament, anul·lant l’invasor i evitant la infecció.



El tractament de les malalties infeccioses

1. Malalties causades per bacteris. 

Es tracten amb antibiòtics, substàncies tòxiques per els bacteris i 
innòcues per a les persones en les dosis utilitzades. El primer antibiòtic 
que es va descobrir va ser la penicil·lina, descoberta per Alexander 
Fleming el 1928.

2. Malalties causades per virus

Són les més difícils de tractar (és difícil atacar els virus un cop són dins de 
les cèl·lules). Alguns medicaments n’alleugen els símptomes, com la febre 
o el dolor; però, al final, és el propi organisme qui ha de vèncer la infecció i 
eliminar el virus. En els darrers anys s’han desenvolupat medicaments 
antivirals o antivírics.

3. Malalties causades per protozous i fongs

Es fan servir, respectivament antiprotozoaris i fungicides. En general, 
aquests fàrmacs no són tan efectius com els antibiòtics i poden resultar 
una mica tòxics.



Malalties  no infeccioses



Les malalties tumorals

Un tumor és una massa de teixit desorganitzat (es produeixen més cèl·lules 
de les necessàries). La major part són tumors benignes; creixen localment 
(les seves cèl·lules no es desplacen). Un tumor maligne és aquell les 
cèl·lules del qual es poden desplaçar des del lloc inicial del tumor per fer 
nous tumors en altres parts del cos.

Les cèl·lules d’un tumor maligne tenen dues característiques: invasivitat 
(capacitat per penetrar i estendre’s pels teixits contigus) i metàstasi (capacitat 
de penetrar dins els vasos sanguinis i limfàtics, moure’s per la sang i la limfa i 
dipositar-se en qualsevol part del cos).



Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques

Inclou un ampli grup de trastorns causats per una alteració dels enzims o les 
hormones que intervenen en el metabolisme, o per malalties de les glàndules 
endocrines (pàncrees, tiroides,..) o del òrgans que intervenen en el 
metabolisme (fetge, cervell,…).

Les més freqüents són:

• Diabetis. Malaltia crònica produïda per la deficiència total o parcial 
d’insulina.  El tractament es basa en una dieta equilibrada, exercici regular 
i fàrmacs (entre ells la mateixa insulina).

• Obesitat. És un excés de greix corporal. Les seves complicacions són 
importants: hipertensió arterial, augment de colesterol, diabetis, infarts,....



Malalties cardiovasculars

Són les malalties del cor i dels vasos sanguinis. Són una de les principals 
causes de mort en els països desenvolupats. 

Les més freqüents són:

• L’infart de miocardi. Es produeix perquè una part del múscul cardíac es 
queda sense aportament de sang, normalment per oclusió de les artèries 
coronàries que l’irriguen.

• L’accident cerebrovascular. S’esdevé quan s’interromp el reg sanguini 
d’una part del cervell, normalment perquè un trombe sanguini obstrueix 
una artèria cerebral.

Es produeixen quan hi conflueixen diversos factors. Hi ha factors no 
modificables com l’edat avançada, els antecedents familiars i factors 
modificables com el consum de tabac, valors alts de colesterol, dieta 
inadequada, sedentarisme, obesitat, estrés,....



Malalties de l’aparell respiratori

Les malalties pulmonars són trastorns en l’intercanvi de gasos. Bàsicament 
són de dos tipus:

• Malaltia pulmonar obstructiva: a causa de l’estrenyiment o l’obstrucció 
de les vies respiratòries disminueix el volum d’aire exhalat, Les més 
freqüents són l’asma, l’emfisema i la bronquitis crònica.

• Malaltia pulmonar restrictiva: a causa de la pèrdua d’elasticitat dels 
pulmons disminueix el volum total d’aire que contenen.



Malalties mentals

Els problemes de salut mental inclouen canvis en el pensament, l’estat d’ànim o el  
comportament. Quan aquests canvis són greus, s’anomenen malalties mentals. Inclouen un 
ventall de trastorns:

• Esquizofrènia. El pacient veu distorsionada de manera important la seva manera de raonar i 
les seves percepcions. Es poden presentar al·lucinacions, deliris, etc.

• Trastorns d’ansietat. És un grup de trastorns que tenen en comú una por intensa.

• Depressió. És la malaltia mental més comuna. Els seus símptomes són, entre d’altres, una 
tristesa excessiva i un desinterès en activitats lúdiques.

• Trastorns de la conducta alimentària. En general comencen a l’adolescència i afecten, 
sobretot, dones. Són l’anorèxia nerviosa (la persona està massa prima però pensa que està 
molt grassa) i la bulímia (el pes és normal però hi ha episodis de menjar desmesuradament 
seguits de sentiments de culpa amb vòmits provocats,...)

• Síndrome de dèficit d’atenció i hiperactivitat. Es diagnostica en nens amb problemes en el 
control de l’energia. S’obliden del que han e fer, es distreuen fàcilment, són molt inquiets i 
parlen massa.

• Trastorns de la personalitat. Són diversos trastorns que es caracteritzen per patrons rígids i 
no apropiats de comportament.

• Demència. Consisteix en la pèrdua progressiva de les capacitats mentals, fonamentalment 
la memòria. El més freqüent en gent gran i la més comuna és la malaltia d’Alzheimer.



Conductes adictives

Les conductes adictives s’engloben dins les malalties mentals ja que la 
persona experimenta canvis en el seu comportament.

Una droga és una substància que, introduïda en l’organisme, és capaç de 
produir canvis en el cervell que comporten alteracions del comportament, 
condueixen a processos d’abús i dependència i provoquen un impuls 
irreprimible a prendre la substància, ja sia per obtenir-ne els efectes o per 
evitar el malestar de l’abstinència.

• Una persona pateix un trastorn per abús d’alguna substància quan el seu ús 
interfereix amb la vida normal i les activitats d’aquesta persona.

• Hi ha una dependència quan la persona passa la major part del temps en 
activitats relacionades amb obtenir i consumir la substància.

• Els símptomes d’abstinència apareixen quan es deixa de consumir la 
subtància





El diagnòstic  de les malaties



El diagnòstic

El diagnòstic és el procediment pel qual s’identifica la malaltia que té un 
pacient.

Fases:

1. Entrevista clínica o anamnesi. El professional de la salut interroga el 
pacient per obtenir una sèrie de dades que puguin ser útils per al 
diagnòstic.

2. Exploració física. Consisteix en la recollida d’informació per mitjà dels 
sentits, fonamentalment la vist, l’oïda i el tacte.

3. Exploracions complementàries. Són diverses proves que sol·licita el 
metge, el resultat de les quals pot confirmar o no el diagnòstic previ.



Anàlisi de sang



Tècnics de diagnòstic per imatge



Tècniques de registre de l’activitat elèctrica

• Electrocardiograma (EEC). Registra l’activitat elèctrica de la musculatura del cor.

• Electroencefalograma (EEG). Registra l’activitat elèctrica de les neurones.

• Electromiograma (EMG). Registra l’activitat elèctrica dels músculs i de les fibres 
nervioses.

Cateterisme cardíac

S’introdueix catèter (tub fi i flexible) que es porta fins el cor; s’injecta un material de 
contrast i es prenen imatges que proporcionen informació sobre l’estat del cor i els 
vasos sanguinis (angiografies).

Tècniques endoscòpiques

S’aconsegueix veure l’interior del cos amb un aparell anomenat endoscopi 
(instrument en forma de tub amb una font de llum i un sistema òptic).

Biòpsia

Consisteix en l’extracció d’una petita porció de teixit per examinar-lo al laboratori.
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