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Científics catalans senyalen unna mutació adquirida
a
durant el tra ctament co
om el
mecanisme causantt del fracàs terapèutic.
Aquest descobrime
d
nt obre novves perspecctives per a millorar l’effectivitat de
els
tractameents, la supervivència ddels pacientts i avançarr en la med icina
personalitzada del càncer.
c

Barccelona, a 19
9 de gener de 2012.‐ M
Metges i inve
estigadors de l’Hospital del Mar i de
el seu
instittut de recerca, l’IMIM,, han lideraat un estudii on es desscriu un nouu mecanism
me de
resisstència farmaacològica en càncer. Aquuest nou mecanisme con
nsisteix en unna mutació en
e un
onco
ogen anomen
nat EGFR (re
eceptor del faactor de creixement epid
dèrmic) que causa resistència
al tractament amb el fàrmac anom
menat cetuxximab, anticcòs monocl onal que ataca
espeecíficament l’’EGFR.
En l’estudi es de
emostra, tant en models de laborato
ori com en pa
acients ambb càncer de colon,
que aquesta mu
utació apareix en el dec urs de la ma
alaltia i que, quan apareeix, causa que el
mac deixi de
e funcionar i el tumorr creixi. Aq
questa troba
alla benefic iarà un número
fàrm
impo
ortant de pacients
p
don
ncs el cànccer colorecta
al és el segon tumor més freqüent i
cetuximab és un
n fàrmac que
e s’utilitza haabitualment per tractar aquest cànceer.
A més i molt reellevant és el
e fet que eels tumors que
q adquireixen aquestaa mutació síí que
responen al traactament am
mb un altree fàrmac similar, anom
menat panituumumab, ta
ambé
dispo
onible per a ús clínic. Aixxò té implicaacions clíniqu
ues importan
nts, doncs o bre la possib
bilitat
a plaantejar assajos clínics per a confirmaar l’eficàcia de
d panitumumab en pac ients amb cà
àncer
de ccolon que deixen
d
de re
espondre a cetuximab, ampliant en
n última insstància el ve
entall
terap
pèutic dels pacients
p
amb
b aquest cànccer.
La reellevància d’’aquest estu
udi també vve donada pel fet que aquest
a
és el primer cop
p que
s’ideentifica en el
e camp de l’oncologia una mutacció en el llo
oc d’unió a l’anticòs co
om a
mecaanisme de resistència. Per aquest motiu, seràà interessant veure si ttambé existeixen
mutaacions similaars que cau
usin resistèn cia a altres anticossos farmacològiics freqüentment
usatss per a tractaar altres càncers com el dde mama.
Aqueest és doncss un mecanissme de resisstència comp
pletament nou a un fàrm
mac molt utiilitzat
en u
un càncer am
mb gran incid
dència i ambb implicacion
ns clíniques importants en el tractament
dels pacients am
mb aquest tipus de càncerr.

“El descobriment d’aquesta mutació pot explicar a nivell molecular el benefici obtingut per
alguns pacients amb càncer de colon tractats amb panitumumab i la no efectivitat en el
tractament amb cetuximab” explica Clara Montagut, metgessa adjunta del servei d’Oncologia
de l’Hospital del Mar i investigadora de l’IMIM, que ha liderat aquest estudi.
El càncer colorectal és el tumor més freqüent en homes i dones i la seva incidència va en
augment, sent la primera causa de mort per càncer quan s’analitzen conjuntament els casos en
homes i dones. No obstant, en la darrera dècada, el tractament s’ha revolucionat amb la
introducció de nous fàrmacs quimioteràpics i tractaments dirigits a dianes cel∙lulars, com els
fàrmacs o anticossos monoclonals utilitzats en el tractament del càncer colorectal. El Dr. Joan
Albanell, cap de servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar i cap del grup de recerca
autor de l’estudi afirma que: “Aquest nou tipus de mutació desemmascara una de les causes
de per què la teràpia del càncer amb anticossos monoclonals pot deixar de funcionar en un
moment donat, i sobretot, ens obre les portes a buscar solucions.”
Conclou la Dra. Montagut: “Aquests resultats justifiquen el desenvolupament de proves per a
detectar aquesta mutació en els pacients que estan sent tractats amb cetuximab per un
càncer colorectal. Estudis posteriors hauran de validar també si aquesta mutació contribueix
a l'adquisició de resistència a cetuximab en altres tumors on també s’utilitza, com els de cap i
coll.”
L’estudi s’ha fet amb col∙laboració amb investigadors del Centre de Regulació Genòmica
(CRG), del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i del centre Genentech d’Estats Units. El
grup està actualment treballant per a determinar la prevalença de la mutació i veure si
succeeix en pacients amb altres tipus de tumors que també reben cetuximab.
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