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El cancer de mama es la noopl isia mes frequent ontro los clones dels paIsos occidentals i la

causa principal de mort per cancer entre clones europees. El tractament del cancer de mama

inicial es basa on una combinacio de cirurgia i radioterapia i quasi sempre tambe on un

tractament sistemic bptim quo consisteix a administrar quimioterapia, ondocrinotorapia o

ambduos, i ]a finalitat de la qual es eradicar la malaltia micro metastatica. En ols pacionts

quo prosenten cancer de mania en estadi inicial i quo rebon tractament combinat amb intenci6

curativa, of risc do recaiguda segueix essent considerable: 10-30 per cent als deu anus on les

Bones amb la malaltia on estadi 1, i 40-50 per cent als cinc anys en los quo tenon la malaltia

on I'ostadi II. Les possibilitats de millorar el pronostic d'aquestes pacionts amb la malaltia

ostablid a es basa on la idontificacic de Ies millors modalitats terapeutiques, cosa quo solament

pot aconseguir-se mitjancant la rocerca clinica.

La quimiotorapia i l'hormonoterapia han ostat els pilars del tractament del cancer de mania

on ols ultims trenta anus i seguiran essont necessaries durant molts anus mos. La invostigacici

do Woos farmacs quimioterapics i hormonals ha estat particularment productiva on els ultims

anvs, ate quo s'han obtingut diversos compostos amb nous mecanismos d'accic molt eficacos

o amb millors perfils de toxicitat. El model del tractament hormonal on el cancer de mama

es particularmcnt optimista: demostra quo, actuant sobre una via molecular especifica en la

ccl•lula tumoral, es poden dur a tormo tractaments molt eficacos amb perfils do toxicitat

favorablos.

Hi ha novas linies de rocerca en aquost camp que poden suposar progressos significatius on

el tractanient d'aquests pacionts, com son el desenvolupatnent de tractaments innovadors

amb noun objectius cel-lulars, com a consequencia d'avencos significatius en la biologia

molecular. Aquosts avencos han pormes coneixer millor diversos vies moleculars quo podrien

essor tan importants per a la col•lula del cancer de mama com per a la via de transcripcici dels

senyals mitjancant els receptors estrogenics.

En el moment actual tenim identificats nombrosos oncogens, gens supressors i gens de

roposicio del DNA, l'alteracici dels quals es la causa fonamental del creixement maligne de

Ies cel-lulos. Al mateix temps hi ha nombrosos factors de creixement, receptors d'aquosts
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factors, i elements que intervenen on la transmissi6 dels senvals de creixement, quo cada dia

es van coneixent amb mes detail. Acluests coneixements han possibilitat identificar nombroses

thanes novel des d'on es pot actuar terapeuticament i yue son motiu d'assajos preclinics i

clinics, amb on futur molt prometedor. Les noves dianes sobre les quals actuaran els noun

agents antitumorals son principalment ell oncogens i els seus productes, i ell vasos sanguinis

clue es desenvolupen a partir del tumor per I'aportacio de nutrients en el proces de

l'angiogenesi tumoral responsable del proces de metastasi.

En els ultims anus s'han investigat naves estrategies de tractament antineoplastic que es

basen en la interfercncia amb dianes biologiques especifiques de les col-lutes neoplastiques

o amb la interferOncia amb factors de l'estroma que son necessaris per al creixement tumoral.

Els agents antineoplastics que actuen sobre aquests processos es classifiquen corn a agents

biologics per a distingir-los dell agents quimoterapics convencionals. En estudis de laboratori

s'ha demostrat que diversos agents biologics tenen activitat antitumoral in vitro i in vivo, i

que pollen potenciar l'activitat de la quimioterapia convencional.

Algunes d'aquestes noves armes comprenen els tractaments de transcripcio antisenval, ell

tractaments antiagiogenics, Ies terapcutiques antiinvasio, les terapcutiques antitelomerasa,

i els tractaments genies de BRCAI o BRCA2. La via de transduccio de senvals per mitja del

receptor de la tirosicinasa (TKR) es essencialment citoplasmica i discorre des de la superficie

cellular it mete, on ell Bens s'activen o desactiven corn a resposta at senyal yue arriba.

S'estan posant a punt un minim de tres noves estratOgies terapcutiques 1'objectiu de les

quals es bloquejar la via de transducci6 del senyal de TKR on la col-lula cancerosa: la prime-

ra antagotiza el propi 'I'KR; la segona, RAS o RAF; i la tercera, la preteincinasa C.

Cerb2 o NEU es un TKR relacionat estructuralment anib el factor de creixement epidermic.

El protooncogen Her2 /ueu, que regula el creixernent cellular, es troba sobreexpressat on

un 30 per cent de les neoplasies de mama. La sobreexpressio es pot mesurar a nivell del

gin, del mRNA o de la seva proteina (p185) en lisats cel-lulars i fins i tot en el plasma. Es pot

mesurar per nombre de copies o per immunohistoquimica en teixits frescs o on parafina.

L'anomenada sobreexpressi6 s'associa a un mal pronbstic; no obstant aixo, indica la

sensibilitat a It's antraciclines. Tambe on un estudi retrospectiu es mostra I'alta probabilitat

di resposta a taxans quan l'anomenat marcador esta present. L'Her2-/neu es converteix no

sots en un marcador de mal pronOstic, sinO tambe ens un predictor de resposta. L'anticos

monoclonal huma recombinant anti-Her2 (rhuMab Her-2) anomenat Traztuzumab

(Ilerceptin) Os actualment una nova forma di tractament del cancer de mama que

sobreexpressa el protooncogen. Emprat corn a agent Onic presenta una taxa de resposta

global del 16-22 per cent. Si s'administra associat a taxans, augmenten la taxi di respostes

globals, el temps a la progressi6 i la supervivOncia. La implicacio di I'angiogcnisi en el

creixement tumoral i la disseminacio metastatica es actuament indiscutible en la major part

dels tumors. El seu paper corn a pronostic desfavorable en el cancer de manna ha estat

demostrat on nombrosos estudis. En I'actualitat es disposa de diversos farmacs actius que

interfereixen ill mecanismes angiogenics i que es troben en estudi. En principi, l'eficte dels

farmacs antiangiogenics ha d'esser el d'inhibir el creixement tumoral per citotoxicitat di-

recta, aconseguint una estabilitzaci6 clinica de la malaltia. No obstant aixo, en models animals

s'ha observat que alguns farmacs antiangiogenics com ara I'angistati o I'anti-VEGF causen

tambe una regressio de la malaltia estable. La inhibic io de la formaci6 de noun vasos sanguinis
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implica una alteracio in I'equilibri entre creixenient i niort cellular, a favor de I'apoptosi.

Aco suggercix que seria necessaria una perllongada administracio dell farmacs esmentats

per poder observar un benefici clinic i que la millor manera d'administrar-los seria
probablement en combinacio amb quimioterapia citotoxica. La seva administracio cronica

podria prevenir la progressio de la malaltia.

Alguns farmacs citotoxics corn ara el paclitaxel tenon un important efecte antiangiogenic

(en models experimentals actua inhibint la neovascularitzacio , Ia proliferacio (1ndotelial i la
seva invasivitat ). Aquestes propietats justifiquen la posada en marxa d'estudis
d'adrninistracio de paclitaxel a Ilarg termini despres d'induir la resposta.

La immunoter, pia especifica del cancer de mania i d'altres tumors amb vacunes
recombinants es una estrategia terapeutica que es troba en Ies primeres fases d'investigacio

clinic-a. El desenvolupament de vacunes recombinants necessita de his d'un producte genetic
i epitop definit i especific corn a inununogen. Es disposa de diversos antigens que tenon Cl
potencial d'esser utilitzats per al desenvolUpament de vacunes recombinants on el tractament
del cancer de mania. Un d'aquests antigens es el protooncogen HER2, que indueix inununitat
antitUnun-al protectora en estudis de laboratori. Entre altres antigens potencialnient
inununogens que estan essent avaluats clinicament en pacients anib cancer de mania hi ha
cl gen supressor de tumor p53, antigens de diferenciacio tissular (MUC-1), antigens
oncofetals, corn el CEA, i antigens associats a LILA.


