
 
 

GOSSOS 
DETECTORS 
DE CÀNCER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ALBA SEGURA GOLFERICHS 
 
 

POSTGRAU EN EDUCACIÓ I MODIFICACIÓ DE CONDUCTES CANINES 

http://www.theguardian.com/society/2015/apr/11/dogs-trained-detect-prostate-cancer-accuracy#img-1


ALBA SEGURA GOLFERICHS.   POSTGRAU EN EDUCACIO  I MODIFICACIO  DE CONDUCTES CANINES  2 
 

INDEX: 
 
 
 

1- Introducció .....................................................................................................3 
 
 
 

2- Gossos detectors de càncer 
 

a. Com detecten el càncer? ......................................................................4 
 

b. Com els entrenen? ................................................................................4 
 

c. Quina utilitat tenen?...............................................................................5 
 

d. Estudis realitzats ...................................................................................5 
 

i. Inicis............................................................................................5 
ii. Càncer de bufeta.........................................................................6 
iii. Càncer de mama, ovaris i pulmó.................................................7 
iv. Càncer d’intestí............................................................................8 
v. Càncer d’ovaris............................................................................9 
vi. Càncer de pròstata.....................................................................10 

 
 
 

3- Conclusions..................................................................................................11 
 
 

4- Bibliografia....................................................................................................12 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALBA SEGURA GOLFERICHS.   POSTGRAU EN EDUCACIO  I MODIFICACIO  DE CONDUCTES CANINES  3 
 

1- INTRODUCCIÓ 
 

 
Malauradament el càncer té una taxa de mortalitat del 35% en els homes i del 22% en les dones. En 
els homes, els càncers més freqüents són el de pròstata (21.3%), el de pulmó (15.1%), el de colon i 
recte (15%) i el de bufeta de l’orina (11.2%). Pel que fa les dones, els càncers més freqüents són el de 
mama (28.6%) i el de colon i recte (15.3%). 
 
La detecció del càncer per part dels gossos crec que és un àmbit poc estudiat i realment molt 
interessant per poder-lo detectar. S’ha vist que es els gossos podrien detectar-lo en estadis inicials, 
cosa que ajudaria a poder realitzar el tractament amb molta més efectivitat que si es tracta d’un càncer 
en un estadi més avançat.  
 
És tractaria d’un sistema de detecció barat i ràpid. Al mateix moment en que se li presentés la mostra al 
gos, es pot saber si el resultat és positiu o negatiu.  
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2- GOSSOS DETECTORS DE CÀNCER 
 

 

a. Com detecten el càncer? 
 

Els gossos detecten els anomenats “Compostos Orgànics Volàtils” o COV, que són 
petites partícules biològiques i químiques produïdes pel tumor i presents a l’organisme 
dels pacients afectats. Es podria dir que el càncer emet certes nano-partícules 
químiques característiques a cada tipus de càncer, i la seva olor és detectable pels 
gossos. Cada tipus de càncer desprèn COV diferents i específics. 
 
Per poder detectar el càncer, els gossos han d’olorar mostres biològiques dels 
pacients. Aquestes mostres venen de diferents fluïts corporals com poden ser: sang, 
orina, femtes, alè.  
 
S’ha d’entrenar als gossos a detectar la presència d’aquestes partícules.  
 
No cal que siguin gossos de raça, s’ha utilitzat galgo, pastor alemany, labradors, 
caniches miniatura, Springer Spaniel, mestissos.. El que realment importa és 
l’entrenament que se’ls hi fa, no la raça. 
 
 
 

 

b. Com els entrenen? 
 

Per entrenar a un gos a olorar el càncer, primer s’ha de decidir quin càncer volem 
detectar. Igual que hi ha gossos entrenats per detectar explosius, i altres en drogues, 
és necessari decidir quin tipus de càncer es vol detectar.  
 
Lo ideal és tenir moltes mostres biològiques (orina, alè, etc..) de persones que tinguin 
el mateix tipus de càncer. Com més mostres millor. Si els hi donen poques mostres, el 
gos pot arribar a memoritzar-les perquè li donin el premi. 
 
Com que no podem aïllar només l’ “olor a càncer” per donar-li a olorar al gos, hem de 
presentar-li moltes mostres on lo únic que tinguin en comú és l’ “olor a càncer” (uns 
seran homes, altres dones, diferents edats, uns fumaran, altres faran olor a alcohol, 
altres tindran altres malalties, etc..) 
 
Se’ls hi fa un entrenament en positiu. Es dona un premi quan encerta i marca la 
mostra d’una persona que si que té el càncer que busquem. Es fa ús del clicker. 
 
 
El temps estimat per entrenar a un gos a detectar un tipus específic de càncer pot 
oscil·lar entre 6-8 setmanes. 
 
L’olfacte dels gossos està molt per sobre del nostre. Són capaços d’olorar vapors, 
fluïts, cèl·lules humanes... poden detectar estadis molt inicials del càncer que ni tan 
sols els anàlisis convencionals poden detectar res. 
 
 
 
 



ALBA SEGURA GOLFERICHS.   POSTGRAU EN EDUCACIO  I MODIFICACIO  DE CONDUCTES CANINES  5 
 

c. Quina utilitat es podria donar als gossos que detecten càncer? 
 

1- És un mètode ràpid: 
Només deixar olorar al gos la mostra del pacient sabrem el resultat. 
 

2- No és invasiu, ja que no requereix cirurgia: 
No es necessiten fer biòpsies. 
 

3- Es un mètode barat de detecció: 
Això faria viable que existissin revisions mèdiques preventives per detectar el 
càncer a una part de la població encara sense símptomes però que tingui risc a 
patir algun tipus de càncer concret per antecedents genètics o per altres motius. A 
part de detectar si un pacient té càncer o no, els gossos poden ser entrenats per 
poder destriar si el càncer es troba a un estadi inicial o ja avançat. 
 

4- Detecció primerenca i d’alta fiabilitat  
A part de que la detecció té una altíssima fiabilitat del 95-98%, també poden olorar 
el càncer en estadis molt inicials ( anomenats “càncers en fase zero”) que són 
indetectables pels mètodes mèdics que tenim ara.  

 
 
 
 

d. Estudis realitzats: 
 
Hi ha uns quants estudis que demostren que els gossos són capaços de detectar el 
càncer mitjançant el seu olfacte.  

 
 
 

i. Inicis: 
 
Dr. H.Williams i  A.Pembroke, del departament de dermatologia de l’hospital Kings 
College, van ser els primers científics que van publicar a la revista mèdica The Lancet 
sobre aquesta idea, l’any 1989. 
 
Van determinar que els gossos poden identificar l’existència de tumors malignes a 
certs òrgans com els pulmons, la pell, els ovaris i bufeta. També van comprovar que 
les cèl·lules cancerígenes eliminen unes deixalles metabòliques que són diferents de 
les que produeixen les cèl·lules saludables, és per això que els animals poden 
detectar amb precisió compostos volàtils cancerígens en els desfets humans com 
l’orina o les femtes. 
 
La prestigiosa revista mèdica The Lancet va publicar l’any 1989 la carta de dos 
dermatòlegs britànics en què relataven la història d’una dona que havia estat 
diagnosticada d’un melanoma gràcies a la insistència del seu gos. Explicaven que la 
seva pacient havia detectat una piga irregular a la cama i havia estat sotmesa a una 
revisió mèdica. El resultat de la prova indicava que la taca era inofensiva però la 
mascota de la pacient, un gos barreja de Border Collie i Dòberman Pinscher, no 
pensava el mateix. Tant com podia, el gos acostava el seu nas a la piga fins al dia 
que, en un descuit de la dona, li va provocar una petita ferida a la taca sospitosa. La 
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dona va demanar assistència mèdica i va ser llavors que els especialistes van decidir 
repetir les anàlisis i van descobrir que era un melanoma molt perillós, que 
possiblement hauria posat en perill la seva vida si s’hagués descobert en una fase 
més avançada. No es van fer més estudis sobre la qüestió, però els doctors Williams i 
Pembroke explicaven que el gos podia haver ensumat alguna olor estranya en aquella 
piga i es preguntaven si aquest podia ser el primer cas demostrat de la capacitat dels 
gossos per detectar el càncer.  
 
La mateixa revista va publicar l’any 2001 un segon article amb una història similar, un 
home de 66 anys amb un èczema sospitós que no va ser correctament diagnosticat 
fins que la insistència del seu gos, en aquest cas un animal de la raça Labrador, va 
obligar a revisar les anàlisis i van diagnosticar correctament un melanoma maligne.  
 
Estudis realitzats a partir d’aquest segon cas van fer que el dermatòleg Armand 
Cognetta (Florida, Estats Units), demanés la col·laboració d’un especialista en 
ensinistrament de gossos per intentar demostrar si un d’aquests animals seria capaç 
de distingir, en un laboratori, l’olor d’una mostra de teixit amb càncer. L’animal 
ensinistrat, George, un petit exemplar de la raça Schnauzer, va superar la prova amb 
bona nota.  
 
 
 

ii. Càncer de bufeta 
 

Poc més tard, un equip liderat per John C. T. Church, del departament de 
dermatologia de l’hospital Amersham (Regne Unit), va posar en marxa el primer estudi 
general per comprovar la possibilitat d’ensinistrar gossos per a la detecció d’alguns 
tipus de càncer. El resultat d’aquell treball va ser publicat el setembre del 2004 a la 
revista British Medical Journal .  
 
En l’estudi van participar 36 pacients amb carcinoma de bufeta i més de 108 persones 
sanes, com a control. Sis gossos ensinistrats per distingir l’olor de l’orina liquida (van 
provar orina seca però no van tenir tants bons resultats ja que es creu que les 
molècules orgàniques volàtils es van evaporar)  de les persones sanes i de les 
persones amb càncer. Els científics van concloure que, tot i que no eren 100% 
exactes, els resultats de la prova mostraven que “els gossos poden ser ensinistrats 
per distingir els pacients amb càncer de bufeta a partir de l’olor de la seva orina amb 
un índex d’encert més elevat del que es podria esperar del pur atzar”.  
Una persona del grup de control, va ser identificada pels gossos com a positiu, 
després de fer-li mes proves que no li havien fet abans, van veure que tenia càncer al 
ronyó. 
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iii. Càncer de mama, pulmó i ovaris 
 

L’investigador McCulloc va fer un estudi amb cinc gossos a la Fundació Pine Street 
(un centro de investigació sense ànim de lucre) a San Anselmo, California 
 
McCulloch, va iniciar l’estudi sobre el càncer després de llegir un article publicat l’any 
1989 a la revista mèdica britànica The Lancet i va decidir posar-ho a prova a major 
escala. Va ensenyar a cinc gossos a identificar mostres d'alè d'homes i dones 
diagnosticats amb càncer de pulmó utilitzant el reforç positiu. 
Van analitzar 55 casos de càncer de pulmó i 31 casos de càncer de mama, 
diferenciant-los de les olors de 83 subjectes control sans.  
 
Després es va realitzar un estudi per veure si els cinc gossos podien identificar 
mostres canceroses (no utilitzades a la primera prova) entre un grup de mostres 
sanes. Les persones participants en l'experiment van exhalar diverses vegades en 
un tub que contenia “llana” sintètica, la qual atrapava els COV presents en el seu 
alè. De seguida es va col·locar a l'atzar una mostra cancerosa en una fila amb 
quatre mostres sanes. Els animals oloraven cada mostra, i després s'asseien al 
costat de la qual detectaven com a cancerosa. 
Els resultats, publicats en el butlletí "Integrative Cancer Therapies" l’any 2006, van 
ser sorprenents. Els gossos van tenir una precisió del 99% per al càncer de pulmó, i 
del 95% pel de mama en identificar les mostres d'alè dels pacients cancerosos. 
 
És poc probable que puguem veure gossos entrenats fent diagnòstics en tots els 
hospitals, així que investigadors com Touradj Solouki, professor de química a la 
Universitat de Maine, estan treballant en el disseny d'un “nas electrònic” que tindria 
la mateixa precisió que les canines, però que seria més econòmica i requeriria  
menys manteniment. 
Solouki utilitza tècniques químiques avançades per analitzar els biomarcadors de 
COV presents en les mostres d'alè usades en l'estudi sobre el càncer d'ovaris. Els 
científics saben que la superfície d'una cèl·lula cancerosa emet certs biomarcadors a 
mesura que creix, i que els gossos poden detectar-los en l'alè i l'orina dels malalts de 
càncer.  
Seria com una espècie de “prova d’alcoholèmia” que serviria per poder fer un 
diagnòstic abans de fer proves més invasives. 
 
Animat pel seu èxit amb els assajos de càncer de pulmó i de mama, McCulloch s’ha 
embarcat en un nou estudi determinar si els gossos també poden detectar el càncer 
d'ovari en les seves primeres etapes.  
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iv. Càncer d’intestí 
 
 

L’any 2011 es va publicar a la revista British Medical Journal, un estudi on un gos 
detectava el càncer mitjançant diverses proves “d’olfateo” de l’alè i les femtes dels 
pacients.  
 
Es va dur a terme l’experiment amb un gos llaurador especialment ensinistrat, que 
va realitzar durant diversos mesos, proves d'olfacte, entre les quals es van incloure 
test d'alè i mostres de femta dels participants. 
 
Les mostres pertanyien a 48 persones diagnosticades amb càncer d'intestí 
(aproximadament la meitat de les mostres de voluntaris eren de persones amb pòlips 
d'intestí que, encara que benignes, es consideren precursors del càncer d'intestí) 
 i a 258 voluntaris que no patien la malaltia. 
 
Els resultats van ser del 95% de precisió, per a les mostres d'alè i al 98% en el cas 
de les de femta.  
 
Els gossos poden detectar el càncer d'intestí mitjançant l'olfacte amb un gran nivell 
de precisió encara que la malaltia es trobi en la seva fase inicial, segons va revelar 
un estudi publicat avui en la versió “on-line” de la revista mèdica British Medical 
Journal. Això obriria la possibilitat de desenvolupar proves per poder detectar la 
malaltia abans que hagi pogut estendre's a altres parts del cos. 
 
Els experts van indicar que en el cas de mostres de fumadors o persones amb un 
altre tipus de problemes, en els quals podria pensar-se que aquests factors 
interferirien o emmascararien altres olors, no van ser cap problema per al gos. 
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v. Càncer d’ovaris  
 

L’any 2013, la Universitat de Pennsilvània va ser guardonada amb una beca  per 
investigar l'ús de l'olfacte caní, juntament amb l’anàlisi química i la nanotecnologia, 
per detectar el càncer d'ovari en l’'etapa primerenca. 
 
Si es diagnostica d'hora, el càncer d’ovari té una taxa de supervivència del 90%, 
però el seu diagnòstic és complicat ja que, els seus símptomes es poden confondre 
amb altres coses com el restrenyiment, l’augment de pes, inflor, o micció més 
freqüent, etc. Més del 60% de pacients són diagnosticats quan la malaltia ja s’ha 
estès als nòduls limfàtics o a altres parts del cos, cosa que fa més difícil curar-ho en 
comparació de si es detecta en els seus estadis inicials. 
Qualsevol avanç en la detecció del càncer d'ovari en la seva etapa primerenca pot 
tenir un gran impacte sobre la supervivència global. 
 
S'ha trobat que els COV s'alteren en les primeres etapes de càncer d'ovari, fins i tot 
abans que el càncer pugui ser detectat pels mètodes actuals. Hi ha estudis que han 
demostrat que els gossos entrenats en detecció i dispositius electrònics poden 
detectar quantitats diminutes d'olors. 
 
Mitjançant l'ús de mostres de sang i teixits donades per les pacients, el Centre de 
Gossos Treballadors de la Universitat de Pennsilvània va entrenar a tres gossos 
perquè oloressin les emanacions característiques que indiquen la presència del 
càncer d'ovari. L’estudi va utilitzar l’olfacte caní i altres eines analítiques per detectar 
COVs diferents del càncer d'ovari. Es va voler avaluar i comparar la capacitat de 
canina i altres sensors per detectar les COVs que distingeixen la malaltia, de les 
mostres control sanes. Es va realitzar mitjançant un sistema de detecció que 
combina el sentit de l'olfacte, les anàlisis químiques i la tecnologia moderna. 
 
En futurs estudis volen determinar el substrat de teixit més adequat per a l'avaluació 
i mesurar diferències d'olor entre diversos graus de tumor. 
 
En cas que els gossos puguin aïllar l'emanació característica, els científics del 
Centre Sensorial Químic es posaran a la feina per crear un sensor electrònic que 
identifiqui el mateix. 
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vi. Càncer de pròstata 
 
L’estudi més important pel que fa la quantitat de mostres analitzades ha estat el que 
van realitzar investigadors italians de l’hospital i centre d’investigació “Humanitas” de 
Milà el Maig del 2014. 
 
Es van entrenar dos pastors alemanys de tres anys dedicats a la detecció 
d’explosius perquè reconeguessin COV específics del càncer de pròstata en mostres 
d’orina.  
 
Es va realitzar l’estudi amb mostres de més de 900 homes, dels quals 362 tenien 
càncer de pròstata i 540 eren individus sans. 
El protocol d’assaig que es va seguir va ser el següent: un ensinistrador va passejar 
a cada gos en un al voltant de diversos bols coberts amb una malla. El gos recorria 
el cercle una primera vegada i en la segona volta es parava als  bols si contenien 
orina amb olors associades al càncer de pròstata. 
 
L'estudi va mostrar que els gossos posseeixen una precisió diagnòstica superior al 
97 % en termes de sensibilitat i especificitat. De fet, en el cas del «gos núm.1», la 
sensibilitat va ser del 100 % i l'especificitat del 98,7 %. La sensibilitat del «gos 
núm.2» va ser del 98,6 % i l'especificitat del 97,6 %.  
 
Els gossos van ser capaços de detectar tant càncers de pròstata amb baix risc com 
a casos més avançats. La resposta del gos és qualitativa, no quantitativa. 
Els resultats obtinguts van permetre a l'equip concloure que «un sistema olfactori 
caní ensinistrat és capaç de detectar compostos orgànics volàtils específics del 
càncer de pròstata en mostres d'orina amb sensibilitat i especificitat elevades». Els 
investigadors van advertir, no obstant això, que era necessari aprofundir en els 
estudis per descobrir el valor predictiu d'aquest procediment a l'hora d'identificar el 
càncer de pròstata. 
 
La conclusió de l’estudi va ser que els gossos eren fiables per detectar càncer en un 
98%. Els errors varen ser “falsos positius”, és a dir que alguns pacients sense càncer 
van ser detectats pels gossos com a malalts. 
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3- CONCLUSIONS 
 

L’habilitat per detectar el càncer per part dels gossos podria ser molt útil en l’àmbit de 
la medicina. En primer lloc, els gossos són capaços d’analitzar les mostres amb gran 
rapidesa una vegada han estat entrenats. La detecció es realitza amb un mètode no 
invasiu i que no és necessària la cirurgia. S’afavoriria a més a més la possibilitat de 
realitzar control de prevenció a pacients encara sense símptomes però amb risc de 
patir algun tipus de càncer degut a antecedents genètics o altres factors. 
 
Els gossos també es poden entrenar per diferenciar si el càncer està en fase inicial o 
avançat. La detecció del càncer en una fase inicial seria molt important per poder 
realitzar els tractaments abans, augmentant així, la taxa de supervivència. 
 
I tot això amb una taxa de fiabilitat superior al 90% i amb un cost econòmic baix. 
 
Serien necessaris més estudis que involucrin un nombre més elevat de pacients i de 
gossos que permetessin unificar criteris tant en l’entrenament com en la presa de 
mostres i la manera que aquestes han de ser utilitzades.  
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