
CURES INFERMERES A LA PERSONA AMB TRASTORNS 
HEMATOLOGICS!!
SERIE VERMELLA!
• Eritròcits/hematies/globus vermells: transporten oxigen mitjançant 

l'hemoglobina, una molècula complexa situada a l'hemimembrana externa 
dels eritròcits com a proteïna perifèrica, els àtoms de ferro de la qual formen 
enllaços temporals amb les molècules d'oxigen als pulmons o a les 
brànquies, i les deixen anar arreu del cos. L'hemoglobina també s'encarrega 
de transportar el diòxid de carboni (CO2) de rebuig des dels teixits enfora. 
(Menys del 2% de l'oxigen total i la major part del CO també són transportats 
en dissolució al plasma sanguini. El 95% del pes sec del glòbul vermell és 
de l'hemoglobina que és qui li dóna aquest color vermellós a l'hematia i per 
tant a la sang. Una substància relacionada, la mioglobina, s'encarrega 
d'emmagatzemar O2 a les cèl·lules musculars.!!
ANEMIES!
• Disminució de la masssa eritrocitaria i de la concentració 

d'hemoglobinalants a l'organisem per sota d'uns límits considerats normals per la persona!
• Altres factors a considerar:!

- Edat!
- Sexe!
- Condicions ambientals (altitud)!
- Estat fisiológic (neonatalitat, pubertat, embaràs,..)!

!
CLASSIFICACIÓ!!

!!!
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MICROCÍTIQUES 
(VCM<80)

NORMOCÍTIQUES !
( VCM 80 - 100) 

MACROCLÍNIQUES !
( VCM > 100)

•Dèficit de ferro.!
•Malaltia crònica.!
•Talassèmia.

•Malaltia crònica.!
•Hemolítica.!
•Aplàsica o per infiltració 
medul·lar.!
•Hemorràgia aguda.

•Dèficit vitamina B12.!
•Dèficit d’àcid fòlic.!
•Hipotiroïdisme.!
•Enolisme i/o malaltia hepàtica



MANIFESTACIONS!
• Mecanisme d'adaptació a la hipoxemia o la malatia responable!
• Pal.lidesa cutanea i de mucoses!
• Neurologiques: astenia, cefalees, vertigens, manca de concentració i memoria, trastorns de son, 

irratibilitat!
• Cardiovasculars: intolerancia a l'esforç, taquicardia/arítmies, palpitacions, dolor anginós, 

alteració de la TA!
• Musculars: laxitud, debilitat muscular!
• Digestives: inpetencia, anorexia, dispepsia,nausees!
• Altres: dispnea, amenorrea, edemes mal·leolars!!

SINDROME HEMORRÀGICA AGUDA!
• Conjunt de signes i sintomes causats per la sotira de sang de l'espai vascular!
• Les caracteristiques depen de:!

- Quantitat i rapidesa de la perdua de sang: aguda/cronica!
- Localització de la perdua: externa/ interna !!

MANIFESTACIONS!!
• Hipovolemia + mecanisme compensatoris!
• Perdua del 15% (750 ml) compensa amb l'augment FC!

- Síntoma inicial de taquicardia, pal.lidesa, sudoració!
• PerduaPèrdua 15-30% compensació amb FC però es ressenteix la TA:!

- Taquicàrdia + hipotensió lleu o moderada.!
• Pèrdua 30-40% descompensació amb TA baixa (hipoperfusió als teixits)!

- Taquicàrdia + hipotensió greu.!
• Pèrdua 40% o més (2 l) fracàs de la compensació i hipoperfusió tissular:!

- Xoc hipovolèmic o hemorràgic.!

!!!
TRACTAMENT DE LES ANEMIES!
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!
• Esbrinar la causa i tractarla si és possible!
• Corregir la deficiència de factors maduratius (ferro, folats, nutrició)!
• Tractament paliatiu del síndrome anèmic!

- Repos relatiu!
- Transfusió de sang! !!

•Farmacològic:!
-Suplements de ferro.!
-Folats.!
-Vitamina B12.!!
•Transfusió d’hemoderivats!
-Concentrat d’hematies.!
-Plaquetes.!
-Plasma.!
-Crioprecipitats.!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!
ROL DE COL.LABORACIÓ!
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• Sulfat ferrós (VO) (Tardyferon, Fero-Gradumet)!
- Prevenció i tractament d’anèmies ferropèniques.!
- Tto. Perllongats.!
- S’absorbeix millor en dejú!
- Vit C i teixits animals potencien absorció!
- L’absorció disminueix amb: Fàrmacs antiàcids/Té, café, 

llet, cereals i ous.!
- Molèsties gastrointestinals (nausees, dolor abdominal, 

diarrees, restrenyiment)!
- Provoca enfosquiment de deposicions. (tinció negre)!!

• Sacarat de ferro (EV)!
- Tractament:!

Anèmies ferropèniques en intolerants al Fe.!
Malabsorció al budell del Fe!
Hemorràgies cròniques.!

- En 100cc SF. Infusió lenta amb velocitat progressiva.!
- Reaccions anafilàctiques!! (rash cutani, prurit,mareig, 

palpitacions)



!
COMPLICACIONS POTENCIAL ESPECÍFIQUES DE LA PATOLOGIA!!

CP: HIPÒXIA TISSULAR SA ANÈMIA!
• Insuficient aport d’O2 als teixits per satisfer les demandesmetabòliques, per disminució de 

l’hemoglobina circulant i  impossibilitat 
funcional per transportar l’O2!

• HIPÒXIA --> ISQUEMIA --> NECROSI!
• Els teixits i òrgans més afectats:!

- Musculoesquelètic.!
- Cor.!
- SNC.!!

OBJECTIU / ACTIVITATS!
OBJECTIU PREVENIR HIPÒXIA TISSULAR!

• Realitzar i valorar analítiques i GSA.!
• Administració de:!

- Concentrats d’hematies.!
- Factors de creixement cel·lular.!
- Suplements de ferro.!

• Oxigenoteràpia, intubació, ventilació mecànica.!
• Repòs relatiu o total segons tolerància a l’activitat.!!

OBJECTIU: DETECTAR PRECOÇMENT SIGNES I SÍNTOMES D'HIPOXIA TISSULAR!
• Control de signes vitals (FC, FR, TA, SatO2) i determinacions analítiques.!
• Valoració regular de:!

- Pell i mucoses (pal·lidesa, fredor).!
- Estat neurològic (marejos, cefalees, alt motores o sensitives,nivell de consciència).!
- Estat cardiovascular (fatiga, dolor precordial, arítmies, xoc, PCR)!
- Alteracions renals (oligúria, orina concentrada, anúria)!

• Foment de l’avís dels signes i símptomes per part de la persona!!
CP: XOC HIPOVOLÈMIC/ MORT SA HEMORRAGIA AGUDA!
• Situació de fallada circulatòria que produeix una manca progressiva de perfusió als teixits, 

donant lloc a una disfunció metabòlica cel·lular causada per una disminució del volum 
circulatori de sang.!

• Objectius:!
- Prevenir el xoc hipovolèmic!
- Detectar precoçment signes i símptomes de xoc hipovolèmic!
- Administrar tractament mèdic prescrit.!!

MANIFESTACIONS !
OBJECTIUS / ACTIVITATS!
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ETAPA INICAL XOC PROGRESIU FASE IRREBERSIBLE DEL XOC

Etapa pre-xoc ( et. compensació) Etaa descompensació (ALERTA) ALERTA

– Taquicàrdia.!
– Taquipnea.!
– Inquietud i ansietat.!
– Fred.!
– Pell humida i pàl·lida. 

– FC>140x’. Pols dèbil.!
– TAs<90 mmHg.!
– Taquipnea, respiracions 
superficials, raneres.!
– Confusió, letargia.!
– Pell freda, humida i pàl·lida.!
– Oligo-anúria.!
– Disminució peristaltisme

–Bradicàrdia. Polsos perifèrics 
absents.!
– TAs< 60 mmHg.!
– Respiració lenta, irregular i 
superficial.!
– Inconsciència o coma.!
– Pell cianòtica, freda, humida, 
amb livideses.!
– Anúria.!
– Sorolls intestinals absents.

• Manifestacions clíniques depenents de:!
- L a s e v e r i t a t d e l a d i s m i n u c i ó 

d’hemoglobina.!
- L’edat.!
- La velocitat d’instauració de l’anèmia.!
- L’estat cardiovascular



!
OBJECTIU: PREVENIR EL XOC HIPÓVOLÈMIC !

• Prevenir hemorràgies en persones susceptibles.!
• Realització i valoració d’analítiques.!
• Control de signes vitals: FC, FR, TA, PVC.!
• Valorar presència de pal·lidesa, petèquies, sagnat per punts d’inserció o ferides.!
• Fomentar l’avís de signes d’hemorràgia. (instruir pacient i família)!!

OBJECTIU: DETECTAR PRECOÇMENT SIGNES I SÍMPTOMES DE XOC HIPOVLÈMIC!
• Malalt en repòs absolut.!
• Monitorització contínua signes vitals(FC, FR, Sat O2, TA) i valoració de signes d’hipoperfussió 

tissular)!
- Nivell de consciència (angoixa, estupor, coma)!
- Estat de la pell (pàlida, freda, suada)!
- Patró respiratori (polipnea)!

• Davant signes i símptomes d’hemorràgia: Identificar l’origen del sagnat i quantificar-ho.!
• Disminuir l’ansietat!!

OBJECTIU: ADMINISTRAR EL TRACTAMENT MEDIC!
• Garantir 2 vies venoses del calibre gruixut (14-16G)!
• Administració de volum:!

- Sèrum o expansors del plasma.!
- Hemoderivats.!

• Oxigenoteràpia. Via aèria permeable.!
• Control horari de diüresi. (sondatge)!
• Determinacions analítiques. Control Hb seriats 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SERIE BLANCA!!
• Els leucòcits o glòbuls blancs són un conjunt de cèl·lules sanguínies que s'encarreguen de la 

resposta immunitària, encarregades de defensar l'organisme contra substàncies estranyes o 
agents infecciosos (antígens). !

• S'originen a la medul·la òssia i al teixit limfàtic.!
• La serie blanca segueix dos linees de formació: limfoide i miloide, depenen de la necesitat de 

l'organisme.!!
LEUOCITS O GLOBUS BLANCS ( ENTRE 4000-9000 MM3)!
• A la nostra sang periferica no hi podem trobar: mioblats, monoblast o limfoblast ( ja que aquest 

en teoria estan inmadurs i es troben al moll de l'ós.)!
• Tenim dos tipus de globus blanc:!!

GRANULOCITS: que tene granuls i s'alliberen en 
resposta a la infecció i  inflamació !

• D'aquest en trobem de tres tipus:!
- Neutrofils: 50 - 65 % !
- Eosinofils:  1-5% !
- Basofils:  0-2%!!

AGRANULOCITS: !
- Neutrofils!
- Limfocits!!!

MALALTIA ONCOHEMATOLOGICA!
• Procés maligne caracteritzat per la proliferació incontrolada i disfunció de cèl·lules 

hematopoètiques d’una determinada estirp!
• Aquestes es poden classificar segons:!!

SEGONS ORIGEN: !
• Si afecta a la linea miloide --> Sindrome mieloproliferatius ( granulocits, monocits, eritrocits i 

plaquetes )!
• Si afecta a la linea linfoide --> sindrome linfoproliferatius ( no s'arriben a forma de forma 

adequada) !
! !
! SEGONS EL CURS: !

• Proliferació brusca -->  Sindrome agut!
• Proliferació lenta i es fomen més cel.lules que 

en agut -->  Sindrome crònic!!
• Més comú en nens ---> Limfoide!
• Més comú joves i adults --> Mieloide!
• La diferencia entre la leucemia i el limfoma,: 

Leucemia el clon prolifera en la medul.la osea i el 
linfoma en el teixits limfatics!!
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LEUCEMIA !
• Proliferació incontrolada d’un tipus de 

leucòcit anòmal e immadur (cèl·lula 
leucèmica) que infiltren medul·la òssia, 
altres òrgans i teixits (SNC, fetge, melsa, 
budell) i sang perifèrica, alterant la 
producció de cèl·lules hematopoètiques 
normals i amb aparició de cèl·lules 
immadures (blastos) no habituals a sang 
perifèrica.!

• Factors predisponents:!
- -Factors genètics!
- -Inmunodeficiències!
- -Radiacions ionizants!
- -Fàrmacs o substàncies químiques!
- -Virus!
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• Una persona que se li realitzar una analitica i ie aquesta malaltia presenta : !

• Al diagnosticar la malaltia, hematolag pautara el tractamenr, indican la dosis i els cicles de 
quimioterapia.!

• Els objectius del tractament medic es erradicar el major nombre de cel.lules malignes del 
organisme.!

• Un altre objectiu es combatirles complicacions i quan no es possible, realitzar un tractament 
paliativo. 



PILARS DEL TRACTAMENT ONCOHEMATOLÒGIC !!
QUIMIOTERAPIA !

• Administració de fàrmacs que tenen l’objectiu 
d’impedir la reproducció cel·lular.!

• Efecte beneficiós per les cèl·lules leucèmiques però 
efecte advers per l’acció sobre cèl·lules normals.!!

TOXICITAT!
• Cardiològica: Disminució contractibilitat miocàrdica 

(ICC), taquicàrdia, arítmies, distensió iugular, 
edemes, dispnea...!
- Aguda: transtorns ECG durant administració!
- Subaguda: (4-5set): pericarditis, disfunció 

miocàrdica.!
- Tardana: miocardiopaties.!

• Pulmonar: Fibrosi intersticial.!
• Hepàtica: disfunció hepatocits!
• Renal (aguda, crònica o retardada): Directa (NTA) o 

metabòlica. (hiperuricèmia)!
• Gonadal: Esterilitat, alteracions ritme menstrual i libido.!
• Neurològica: Neuropaties perifèriques sensitives i motores 

(formigueig, distèrmies, dolor…)!
• Gastrointestinal: Nàusees, vòmits, diarrees, mucositis!
• Prurigen i alopècia.!
• Depressió de la medul·la òssia: anèmia, neutropènia i 

trombocitopènia.!!
VIES D'ADMINISTRACIÓ !
• Oral: Valorar integritat mucosa GI, vòmits, nivell de consciència, disfàgia!
• Intramuscular: Infreqüent!
• Intratecal: Si infiltració SNC. Punció lumbar.!
• Endovenosa:(més freqüent)!

- Bolus (CVP; comprovació col·locació catèter, ordre i velocitat d’administració)!
- Perfusió: intermitent o contínua (CVC):!
- Fàrmacs vesicants. Risc d’extravasació---necrosi tisular.!!

EXTRAVASSAR-SE: sortida d’un líquid del seu conducte. !
• Signes: inflamació, dolor, sensació coïssor, envermelliment, absència retorn venós.!
• Mesures de prevenció:!

- Identificar pacients risc: venes fràgils, estat mental !
- Lloc de punció: evitar articulacions!
- Fixar el catèter!
- Foment comunicació: avís del pacient!
- Control de permeabilitat pre i durant la infusió segons tipus de catèter!

-->Mesures davant l’extravasació: parada infusió, no retirar catèter, aspirar, avisar metge, control i 
cures lesions, cercar altre lloc d’infusió. (veure sessió sobre el càncer)!!
Si estuviéramos preparando quimioterapia, se ha de seguir una normativa legal para preservar!
nuestra seguridad. Para la preparación, se debe hacer en una fármaco o en una sala separada 
con campana de flujo laminar. Se ha de usar gafas de protección y mascarillas, guantes, delantal y 
bata.!
Tampoco se debe usar maquillaje, no se podrá comer nada ni chicle. Se ha de purgar con SF.!
Durante la administración se tiene que llevar bata o guantes /grueso, que se ha de cambiar cada 
20 minutos o con contacto con el agente. Evitar que se vuelce el liquido, y siempre tiene que ir en 
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MESURES PRÈVIES A 
L'ADMINISTRACIÓ!

• Comprovar: dosis, farmac, 
via administració , pacient i 
data !

• Administrar premedicació: 
prevenir nauseas, 
reaccions anafilactiques 



el contenedor de citoestaticos (azul), donde se hecha el equipo de infusión, viales, gasas, todo lo 
que haya tenido que ver con la quimio. Evitar el contacto con embarazadas.!!!

!!
RADIOTERAPIA!!

 EFECTES ADVERSOS!
•  Símptomes de reacció 10-14 dies de l’inici 

fins 2 setmanes després d’acabar el 
tractament!

• Toxicitat medul·lar: disminució de limfòcits, 
neutròfils, plaquetes i eritròcits.!

• Esofagitis i disfagia: en irradiacions 
mediastíniques, potenciada per la QMT.!

• Xerostomia: boca seca (nàusees, alteració 
del gust)!

–Higiene bucal.!
–Xarrups.!
–Saliva artificial!

• Reaccions cutànies: eritema, descamació, 
cremada.!
- Mantenir la pell seca!!!!
- Sabó neutre, no fregar.!
- No utilitzar pols, cremes, locions, desodorants.!
- Afaitat amb màquina elèctrica.!
- Roba de fibres naturals, poc ajustada.!
- Evitar el sol, piscines i temperatures extremes.!

• Mielitis: parestèsies al flexionar el coll després d’irradiacions cervicals.!!
CONSIDERACIONS DE SEGURETAT LABORAL!

Factors de protecció fonamental:!
• Temps!
• Diatancia:!
• Camp( proteccions): !!!

T R A C T A M E N T D E 
P R O G E N I T O R S 
HEMATOPOÈTICS!!
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PREPARACIÓ ADMINISTRACIÓ REBUIG

•A farmàcia o sala separada amb 
campana de flux laminar.!
•Protecció: ulleres, mascareta, 
guants, davantal, bata.!
•Sense maquillatge!
•Ni menjar ni xiclet!
•Purgar equip amb SF abans de 
connectar-lo a la bossa.!
•Gestió adequada dels guants.

•Portar bata o guants (gruixut, 
canviar cada 20’ o amb contacte 
amb l’agent)!
•Evitar vessaments: sistemes 
tancats, comprovar via i purgat 
amb SF, protecció amb gassa!
•Pany absorbent!
•Evitar contacte amb dones 
embarassades o en període de 
lactància

•Material contaminat= tot el que 
hagi tingut contacte amb el 
citostàtic (vials, equips 
infusió,agulles, gases i guants)!
•Contenidor específic



!
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TRACTAMENT DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS : CLASSIFICACIÓ!
SEGONS ORIGEN GENÈTIC:!
• Autòleg o autogènic (del malalt)!

- Requereix remissió després de QMT i filtratge.!
- Absència reacció immunològica i rebuig.!
- Alt risc recidiva. (menys efecte empelt contra tumor)!

• Singènic (bessons univitelins).!
• Al·logènic (emparentat o no-emparentat).!

- Cal compatibilitat HLA.!
- Més donacions i gran efecte empelt contra tumor.!
- Augment de la malaltia empelt contra hoste i rebuig que precisa immunodeprimir al receptor.!!

SEGONS PROCEDENCIA DE LES CÈL·LULES MARE!
• Medul·la òssia.!
• Progenitors de sang perifèrica.!

- 100% dels tx. autòlegs!
- 70% dels tx. alogènics!

• Cord´úmbilical!!
TRANSPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS!!

TRANSPLANTAMENT DE MEDUL·LA ÒSSIA!
• Obtenció:!

- Punció crestes ilíaques, estèrnum.!

-Amb anestèsia.(2-3h)!
- Autotransfusió prèvia.!

• Processament:!
- Purging, deplecció de Limfòcits T.!
- Criopreservació o tx immediat.!

• Complicacions de l’extracció.!
- Derivades de l’anestèsia.!
- Dolor.!
- Mobilització restringida.!

• Posteriorment: Ferro oral!!
TRASPLANTAMENT DE PROGENITORS DE DANG PERIFÈRICA:!

• Obtenció: (donant en tx aulogènic o pacient en tx. autòleg)!
- Factors de creixement hematopoètics (5 dies)!
- Citoafèresi (catèter Shaldon).(3h) 1 o 2 sesions.!
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• Processament (com tx medul·la).!
• Complicacions de l’extracció (afèresi).!

- Hipocalcèmia (suplements orals o EV)!
- Trombocitopènia (transfusió)!
- Derivades del catèter: infecció, flebitis, obstrucció, trombosi.!!

TRASPLANTAMENT DE CORDÓ UMBILICAL!
• Avantatges:!

- Proporció alta de cèl·lules progenitores.!
- Escassa reactivitat immunològica.!
- Obtenció no cruenta.!

• Desavantatges:!
- Quantitat limitada de sang.(volum petit)!
- Tx. limitat a nens i adults de baix pes.!
- Possibilitat transmissió de malalties genètiques.!!
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TRANSPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS: CONDICIONAMENT DEL 
RECEPTOR!

PREPARACIÓ FISIOLOGICA DEL REPEPTOR PEL TRASPLANTAMENT!
• Administració d’altes dosis de QMT amb o sense RDT corporal total, amb l’objectiu:!

- Crear espai a la medul·la òssia.!
- Immunodeprimir per evitar rebuig.!
- Eliminar cèl·lules malignes residuals.!

• Mesures de suport pel control de la toxicitat:!
- Protecció renal: hiperhidratació, alcalinització orina, diürètics.!
- Prevenció de la infecció: antibiòtics, aïllament, dieta.!
- Tractament de vòmits, mucositis, etc.!!

TRANSPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS: TRASPLANTAMENT!
INFUSIÓ ENDOVENOSA PER CATÈTER VENÓS CENTRAL EN 2-4 H!

• Condicions generals:!
- Comprovació pacient.!
- Preparació: higiene, monitorització, informació, allitament en semi-Fowler.!
- Prevenció de situacions d’emergència.!
- Prevenció de reaccions anafilàctiques, vòmits, etc. (premedicació 1 h abans)!
- Infusió i manipulació del material de forma estèril.!
- Control de l’estat de la persona abans, durant i després.!
- Suport psico-emocional. Família.!!

ROL DE COL.LABORACIÓ!!
(Fins al final del tema apunts apart) !!!!!!
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