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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

El teu farmacèutic, sempre al teu costat

AMB EL PATROCINI DE:

SEU BARCELONA
c/ Rector Ubach, 5 (08021 Barcelona)

Tel. 93 240 58 88 - barcelona@oncolliga.cat

SEU TERRASSA
c/ Salmeron, 100 (08221 Terrassa)

Tel. 93 736 14 34 - terrassa@oncolliga.cat

DELEGACIÓ CALELLA
c/ Sant Joan, 8 (08370 Calella)

Tel. 691 319 995 - calella@oncolliga.cat

DELEGACIÓ SABADELL 
Centre cívic Cal Balsach

Ctra. Prat de Lluçanés, 2 (08208 Sabadell)
Tel. 685 989 212 - sabadell@oncolliga.cat

DELEGACIÓ SANT CUGAT DEL VALLÈS
Xalet Negre

Plaça del Coll, 4 (08172 Sant Cugat del Vallès)
Tel. 685 305 520 - santcugat@oncolliga.cat

DELEGACIÓ VILASSAR DE MAR
c/ Santa Eulàlia, 142 (08340 Vilassar de Mar)

Tel. 692 992 931 - vilassardemar@oncolliga.cat

DELEGACIÓ RUBÍ
Ateneu

c/ Xile, 1 (08191 Rubí)
Tel. 608 291 882 - rubi@oncolliga.cat



LEUCÈMIA LIMFÀTICA CRÒNICA (LLC)
QUÈ ÉS LA LLC?
La LLC és un càncer de la sang de creixement lent amb ori-
gen en els limfòcits B, un tipus de glòbul blanc o leucòcit. 
Els limfòcits B formen part del sistema immunològic i tenen 
un paper important per combatre les infeccions de l’orga-
nisme. La LLC és el resultat d’un procés maduratiu anormal 
i un mal funcionament de limfòcits B, que es reprodueixen 
de forma anòmala. En els limfòcits B malignes no funcionen 
correctament les vies de senyalització cel·lular que controlen 
la proliferació, l’adherència, la migració i la supervivència de 
les cèl·lules. Aquesta desregulació fa que els limfòcits de la 
LLC es desplacin i romanguin en entorns protectors com la 
medul·la òssia i els ganglis limfàtics, on s’acumulen en gran 
nombre en proliferar lliurement.

SIGNES I SÍMPTOMES
La majoria de persones estan asimptomàtiques en el moment 
del diagnòstic. No obstant això, són signes possibles de la 
LLC:
- Suors nocturns. 
- Hematomes, hemorràgia nasal o sagnat de les genives.
- Ganglis limfàtics inflats.
- Pèrdua de pes. 
- Dolor o sensació de plenitud a l’estómac, causats per l’aug-

ment de la grandària de la melsa.
- Cansament, feblesa, dificultat per respirar.
- Major risc d’infeccions.

DIAGNÒSTIC
El diagnòstic i l’estadificació de la LLC es realitzen sobre la 
base de:
- Exploració física i anàlisi de sang.
- Proves genètiques.
- Proves d’imatge (TAC).
- Biòpsia medul·lar i/o ganglionar.

PREVALENÇA I PACIENTS
- La taxa d’incidència aproximada al món occidental és de 4

casos cada 100.000 persones.
- És més freqüent en homes i la mitjana d’edat al diagnòstic és

de 73 anys. 
- El 78% dels pacients amb LLC sobreviuran 5 anys després

del diagnòstic.

PRONÒSTIC
La LLC és una malaltia crònica i incurable però de curs gene-
ralment molt indolent, de manera que molts pacients no re-
queriran mai tractament i moriran per altres causes.
En cas de requerir tractament, s’han realitzat molts avanços 
en els últims anys i es disposa de diverses opcions que van 
des de la quimioteràpia convencional a nous fàrmacs inhibi-
dors de BCR i BCL-2 que són d’administració oral.

QUI SOM?
Oncolliga, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncolò-
gica, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix 
atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus 
familiars, al llarg de tot el procés de la malaltia, amb 
l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat 
de vida.

QUÈ OFERIM?
Suport social facilitant informació, orientació i asses-
sorament dels recursos propis de l’entitat així com dels 
recursos externs.

Suport psicològic als malalts, familiars i cuidadors.

Servei d’Atenció a Domicili per facilitar la permanència 
a la llar familiar, i alleugerir la càrrega del cuidador prin-
cipal.

Préstec de material clínic per millorar el confort de la 
persona afectada.

Ajudes econòmiques per a despeses puntuals deriva-
des de la malaltia.

Assessorament dietètic pels malalts que tenen dificul-
tats en l’alimentació a causa dels tractaments.

Assessorament d’estètica oncològica, banc de perru-
ques i cura de la pell. 

Orientació jurídica-laboral.

PROGRAMES COMUNITARIS
Tallers terapèutics adreçats a malalts oncològics i 
cuidadors.

Conferències, promoció d’hàbits saludables i de 
prevenció.

Centre de Rehabilitació per a Laringectomitzats 
-CRL, centre especialitzat en l’atenció integral a les 
persones afectades de càncer de laringe i a les se-
ves famílies.

Suport i orientació a persones amb ostomia, realit-
zats a través del conveni amb l’Associació Catalana 
d’Ostomitzats.
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