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INTRODUCCIÓ 
Per començar  faré una petita  introducció explicant  el  tema que he elegit  i  el  perquè,
seguidament explicaré l'estructura. 

El meu treball tracta sobre  el càncer hereditari, que és un tipus de càncer que es basa en
un error en els nostres gens, aquest error és transmès de pares a fills, i si aquest error és
detecta d'hora podem agafar el càncer a temps  o prevenir-lo, a través de diferents eines
que explicarem més endavant en el treball.  

Aquest tema el vaig elegir pel meu interes cap al càncer, però al ser un àmbit tan gran em
va semblar de interes aquest tipus de càncer.

La hipòtesi principal  que vaig formular  és: El càncer hereditari és pot prevenir.

Aquest treball, el vaig desenvolupar a partir de les qüestions següents:

- Què es un càncer genètic hereditari?

- Quins avantatges i desavantatge té amb un càncer esporàdic?

- Quines possibilitats ofereix un hospital davant un cas de càncer hereditari?

- Com s'identifiquen les persones amb risc de desenvolupar aquest càncer?

- Quines eines s'utilitzen actualment per fer un seqüenciació molecular?   

Les tres primeres qüestions és responen en la part teòrica i la resta en la part pràctica. 

Aquest treball té la següent estructura:
Abans de començar amb aquest treball e fet  un breu repas de la genètica per  entendre i
introduir-nos al tema. Seguidament he començat amb la part teòrica.

La part teòrica la podríem dividir amb dues parts, la genètica i la del càncer. La genètica
és necessària per entendre el perquè, el com ... del càncer genètic hereditari. 
La part teòrica s'inicia amb el projecte genoma humà, una breu introducció a la genètica
on gràcies aquest projecte ara hem pogut diagnosticar el càncer entre altres malalties.
Seguidament  trobem  els  tipus  de  mutacions,  que  és  poden  classificar  de  diferents
maneres. Explicada les mutacions, expliquem els tipus de gens que al produir-se una
mutació causen el càncer, aquests serien els oncogens, protooncogens i gens supressors
de tumors. 
Sabent ja la part de la genètica necessària entrem en la part del càncer, on s'explica que
és, els tipus de tumors, els tipus de càncers segons on afecten, i els tipus de càncers
segons si és hereditari, esporàdic o és tracta de agregació familiar, tots tres explicats. 
Seguidament entrem dintre de dos tipus de càncers hereditaris que actualment són uns
dels més importants, el de còlon i el de mama i ovaris. 
Aquesta part a més d'explicar que són, on és localitzen etc. Sobretot és fa  el consell
genètic que és basa en l'explicació de com s'elegeixen els candidats a fer-lis un estudi
genètic ( estudi clínic), l'estudi dels gens ( estudi genètic) , i en cas de ser un portador
d'aquesta  mutació  s'explica  el  procediment  de  cribratge,  prevencions,   tractaments  i
quimioprevenció.

En la part pràctica realitzo 5 arbres genealògics  i explico els resultats del test genètic. 

Per finalitzar dir que aquest treball tot i la complexitat del tema i la dificultat que he tingut
per  trobar informació, l'he pogut realitzar amb l'ajuda de diferents professionals. 



ÍNDEX
BREU REPÀS DE LA GENÈTICA.........................................................................................1

El material genètic.............................................................................................................1
La informació genètica.......................................................................................................1
Del DNA a les proteïnes....................................................................................................1
Els cromosomes................................................................................................................2
El nombre de cromosomes................................................................................................2
Els cromosomes sexuals...................................................................................................2
El cariotip...........................................................................................................................3
Els gens.............................................................................................................................3
Els al·lels............................................................................................................................3
Fenotip i genotip................................................................................................................4
La genètica........................................................................................................................4

PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH)............................................................................5

Història del projecte del genoma humà.............................................................................5
Objectius del projecte actual..............................................................................................7
Estructura del genoma humà.............................................................................................8
Terapia genètica, terapia farmacològica i medicina preventiva.........................................9

MUTACIONS GENÈTIQUES...............................................................................................10

Segons el tipus de cèl·lules on es produeixen les mutacions tenim:..............................10
Segons la manera d'aparèixer, tenim :............................................................................10
Segons l'efecte que fan sobre el individu tenim :............................................................10
Segons l’efecte que tenen sobre la funció dels gens, es classifiquen en:......................11
Segons els seus efectes a nivell de fenotip :...................................................................11
Segons l'extensió del material genètic afectat, es distingeixen tres tipus de mutacions:
.........................................................................................................................................12

ONCOGENS I GENS SUPRESSORS.................................................................................21

CÀNCER I CÀNCER GENÈTIC...........................................................................................23

Qué ès el càncer?............................................................................................................23
Tipus de tumors...............................................................................................................24
Tipus de càncer segons el lloc on afecten :....................................................................25
Tipus de càncer segons el seu origen :...........................................................................25

CÀNCER HEREDITARI.......................................................................................................26

CONSELL GENÈTIC...........................................................................................................28

Criteris generals per a la indicació d'estudis genètics.....................................................29
SÍNDROME DE LYNCH.......................................................................................................31

Definició...........................................................................................................................31
Diagnòstic clínic...............................................................................................................32
Diagnòstic genètic...........................................................................................................34
Cribratge..........................................................................................................................35
Tractament.......................................................................................................................36
 Quimioprevenció.............................................................................................................36

CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARIS.....................................................................37

Definició...........................................................................................................................37
Diagnòstic clínic...............................................................................................................39



Diagnòstic genètic...........................................................................................................41
Cribratge..........................................................................................................................42
Prevenció.........................................................................................................................44
Tractament.......................................................................................................................46
Quimioprevenció..............................................................................................................46

CONCLUSIONS PART TEÒRICA.......................................................................................47

PART PRÀCTICA.................................................................................................................48

ARBRES GENEALÒGICS...................................................................................................49

CAS 1...................................................................................................................................51

CAS 2...................................................................................................................................54

CAS 3...................................................................................................................................56

CAS 4...................................................................................................................................58

CAS 5...................................................................................................................................60

TEST GENÈTIC...................................................................................................................62

Informe de laboratori en el càncer hereditari...................................................................64
CONCLUSIONS PART PRÀCTICA.....................................................................................66

CONCLUSIONS DE TOT EL TREBALL..............................................................................67

GLOSSARI...........................................................................................................................68

LLISTA DE REFERÈNCIES.................................................................................................73



BREU REPÀS DE LA GENÈTICA

PART TEÒRICA

BREU REPÀS DE LA GENÈTICA

El material genètic 

Tots els éssers vius, tant els unicel·lulars com els pluricel·lulars, des dels bacteris fins als
mamífers,  tenen un programa intern que els permet fer totes les funcions vitals, i  que
determina les seves característiques biològiques. La informació d'aquest programa està
codificada en el material genètic (DNA) i es troba en cada cèl·lula.

El  DNA és un tipus  d'àcid  nucleic,  constituït  per  la  unió  de  molècules  més senzilles,
anomenades nucleòtids, que s'uneixen l'una darrere l'altre, de manera ordenada. Hi ha
quatre tipus de nucleòtids que formen part dels àcids nucleics (Adenina, Citosina, Guanina
i Timina), que es diferencien només en una part de la seva estructura.

La informació genètica

L'ordre dels nucleòtids codifica la informació genètica. De la mateixa manera que en una
llengua unes quantes lletres poden donar lloc a moltes paraules diferents, cada seqüència
especifica de nucleòtids porta una informació concreta, com per exemple el color d'ulls, el
grup sanguini, la manera de constituir la membrana cel·lular, la manera d'aprofitar una
situació de perill, per exemple accelerant el ritme cardíac.

En  aquest  llenguatge,  cada  grup  de  tres  nucleòtids  forma  una  “paraula”.  Qualsevol
característica biològica ve determinada per un grapat de “paraules” encadenades, és a dir,
per una “frase”.

En una persona totes les cèl·lules tenen el mateix material genètic, tan les cèl·lules de la
pell com las del fetge. La diferent forma i funció és produeix degut a que s'especialitzen
però segueixen tenint la mateixa informació.

Del DNA a les proteïnes

Hi ha dos tipus d'àcids nucleics: el DNA (àcid desoxiribonucleic) i el RNA (àcid ribonucleic)
El DNA és format per dues cadenes de nucleòtids enrotllades que formen una doble hèlix,
com una mena de cargol.

El DNA emmagatzema la informació genètica, la qual es copia en el RNA ( un proces
anomenat transcripció), que el transporta fins als ribosomes, on dirigirà la fabricació de
proteïnes ( un proces anomenat traducció). En les cèl·lules eucariotes, el RNA transporta
la informació genètica des del nucli fins al citoplasma, on hi ha els ribosomes. 
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BREU REPÀS DE LA GENÈTICA

Els cromosomes

El material  genètic es plega i  s'empaqueta i  forma cromosomes dintre  del  nucli  de la
cèl·lula.  Els  cromosomes  són  formats  per  cadenes  de  DNA,  on  hi  ha  la  informació
genètica, i per proteïnes que en garanteixen l'estabilitat i la funcionalitat. Els cromosomes
són  molt  compactes  i  permeten  que  el  material  genètic  ocupi  menys  espai.  Els
cromosomes  comés  es  poden  veure  amb  claredat  durant  la  divisió  cel·lular.  En
conseqüència quan es volen veure els cromosomes d'una persona s'ha d'extreure una
cèl·lula en divisió.

El nombre de cromosomes

El nombre de cromosomes és característic de cada espècie. Els humans en tenim 46 a
totes les cèl·lules del nostre cos excepte en les sexuals, que en tenen la meitat. Gràcies
aquest fet  dues cèl·lules sexuals (una del pare i  l'altre de la mare) poden formar una
cèl·lula de 46 cromosomes i mantenir el nombre de cromosomes de l'espècie. 

La resta de cèl·lules del nostre cos tenen els cromosomes repetits per parelles: un dels
cromosomes de cada parell prove de la mare i l'altre del pare. Per això els fills hereten
característiques dels dos progenitors. Els cromosomes iguals s'anomenen cromosomes
homòlegs. 

Els cromosomes sexuals 

Una de les característiques biològiques determinades per l'herència és el sexe. De les 23
parelles de cromosomes n'hi ha 22 que són iguals en la dona i en l'home ( numerats de l'1
al 22 en ordre creixent de mida) i hi ha una sola parella diferent, els cromosomes sexuals,
anomenats X i Y. La dona té dos cromosomes sexuals iguals (XX), mentre que l'home els
té  diferents  (XY).  Aquesta  diferència  cromosòmica,  que  reflecteix  la  presència  d'una
informació diferent en el material genètic dels cromosomes X i Y, determina el sexe dels
individus.
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BREU REPÀS DE LA GENÈTICA

El cariotip 

Per  identificar  tots  els  cromosomes d'una cèl·lula,  aquests  s'ordenen i  es classifiques
segons un patró  estàndard.  La  descripció  de la  dotació  cromosòmica d'un  organisme
d'acord  amb  el  nombre,  la  mida  i  la  forma  dels  cromosomes  de  les  seves  cèl·lules
s'anomena cariotip.

Hi  ha síndromes humanes degudes a anomalies cromosòmiques,  les quals es poden
detectar amb un cariotip. 

Els gens 

Els gens són les unitats bàsiques de l'herència genètica. Formen part del DNA i, per tant,
dels  cromosomes.  Cada  gen  conté  la  informació  necessària  per  determinar  una
característica biològica.

El conjunt de tots els gens d'un individu és el seu genoma. Per tant, el genoma és el
“llibre” en que hi ha escrites totes les instruccions que determinen les característiques
biològiques de cada espècie i de cada individu.

Els al·lels

Els cromosomes homòlegs contenen els mateixos gens, que determinen unes mateixes
característiques biològiques, però no les han de determinar necessàriament de la mateixa
manera. Per exemple cada persona té dos cromosomes homòlegs que contenen el gen
que determina el “color del cabell”, però un pot dir CABELL ROS, mentre que l'altre pot dir
CABELL BRU. Aquestes formes diferents d'un mateix gen s'anomenen al·lels. 

3

Cariotip d'una dona Cariotip d'un home 



BREU REPÀS DE LA GENÈTICA

Fenotip i genotip 

D'al·lels en podem trobar dos tipus, el dominant, que és el que és manifesta en el físic de
la persona i el recessiu que és el que no és manifesta, excepte que l'altre al·lel també
sigui  recessiu. 

Quan l'al·lel  dominant té una mutació, parlem d'una mutació dominant i quan és recessiva
parlem d'una mutació recessiva. 

La combinació d'aquests dos gens és representa en el genotip, mentre que l'aparença és
el  fenotip. El fenotip és la conseqüència directa del genotip. 

La genètica 

La genètica és la ciència que estudia l'herència de les característiques biològiques: 

-La composició, l'organització i el funcionament del material genètic.

-La manera de com és transmet de pares a fills.

-Els processos mitjançant els quals es manifesten els caràcters hereditaris.
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PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH) 

PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH) 

Començarem explicant el Projecte del Genoma Humà. És un projecte de recerca científica
internacional  que té  com a darrer  objectiu  la  descripció  completa del  material  genètic
humà i la determinació de la funció de cada gen. 

Actualment,  ja  és  coneix  la  seqüència  de  tots  els  nucleòtids  que  el  formen,  i  s'està
treballant per esbrinar quins són els gens i la funció que fan. El coneixement del genoma
humà està aportant dades molt valuoses sobre malalties humanes, cosa que permetrà
buscar teràpies més efectives. 

Aquest  projecte  es  basa  en  la  creació  d'un  mapa  genètic  i  físic  de  l'organització
cromosòmica en el qual si localitzen la majoria de gens i marcadors genètics 

Història del projecte del genoma humà 

El projecte dotat  amb 3000 milions de dòlars,  va ser oficialment fundat al  1990 en el
Departament  d'Energia i  els  Instituts  Nacionals de la  Salud dels  Estats  Units,  sota  la
direcció del doctor Francis Collins, qui liderava el grup d'investigació públic, format per
múltiples científics de diferents països, amb un plaç de 15 anys. 

Finalment el genoma complert va ser presentat l'abril  del 2003, dos anys abans de lo
previst.

La majoria de la seqüenciació es va realitzar a les universitats i centres d'investigació dels
Estats Units, Canadà, Nova Zelanda, Gran Bretanya i Espanya. 

El 1984 van començar les activitats pròpies del PGH, coincidint amb la idea de fundar un
institut per la seqüenciació del genoma humà per part de Robert Sanshheimerm, en aquell
moment rector de la Universitat de Califòrnia. De forma independent el Departament de
Energia dels Estats Units ( DOE) es va interessar pel projecte, ja que serviria per  estudiar
els efectes que les activitats dels seus programes nuclears produïen en la genètica i en
les mutacions. Aquest projecte es va conèixer com el projecte HUGO. 

No  va  ser  fins  el   1986  quan  el  Ministeri  d'Energia,  va  concreta  institucionalment  el
Projecte Genoma Humà (PGH) durant  el  congres de Santa Fe.  El  següent  any en el
congres de biòlegs en el Laboratori de Cold Spring Harbor, el Institut Nacional de la Salud
( NIH ) va voler participar en el projecte. 

Abans de donar llum verda a la iniciativa del PGH es va necessitar per una banda el
informe del 1988 de la oficina de Avaluació Tecnològica del congres (OTA) i del Consell
Nacional  de  Investigació  (NRC),  Aquell  any  es  va  inaugurar  HUGO (organització  del
genoma  humà)  per  coordinar  els  treballs  de  investigació,  i  James D.  Watson  va  ser
nombrat director del projecte, al assumir el carreg, va firmar un acord de cooperació amb
el DOE i NIH mitjançant el qual les dues institucions s'ajudarien mútuament. James D.
Watson va ser reemplaçat  per Francis Collins el  abril  del 1993 per culpa de la seva
enemistat amb Bernadine Healy el seu cap en aquella època.  Desprès d'aquest canvi el
nom del Centre (HUGO)  es va canviar per Institut Nacional de Investigació del Genoma
Humà (NHGRI) 

El 1990 es va inaugurar definitivament el Projecte del Genoma Humà calculant uns 15
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PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH) 

anys de treball. Els seus objectius principals en una primera etapa eren la elaboració de
mapes genètics i físics de gran resolució, mentre es posaven a punt noves tècniques de
seqüenciació, per poder avarca tot el genoma.

El maig del 1988 va sorgir la primera empresa relacionada amb el PGH nombrada Celera
Genomics.  La  investigació  del  projecte  es  va  convertit  en  una  carrera  en  tots  els
laboratoris  relacionats  amb  el  tema,  ja  que  s'intentava  seqüenciar  trossos  de
cromosomes, per ràpidament incorporar les seves seqüencies a les bases de dades i
atribuir-se la prioritat a patentar-les.

El 6 d'abril del 2000 es va anuncia públicament la finalització del primer esborrany del
genoma humà. 

El anunci del genoma essencialment complet va ser el abril del 2003, dos anys abans de
lo previst. El maig del 2006 es va arribar a publicar la seqüencia del ultim cromosoma
humà en la revista Nature. 

El Projecte del Genoma Humà (PGH) es refereix al esforç de 13 anys internacional per
descobrir de 20000 a 25000 gens humans i fer-los accessibles per els seu posterior estudi
biològic.  Un altre  objectiu  és  determinar  la  seqüencia  completa  dels  3  mil  milions  de
subunitats de DNA ( bases en el genoma humà) 

Els  primes  èxits  del  mapa  genètic  o  genoma  humà  van  ser  aconseguir  associar  un
caràcter a un cromosoma, com per exemple el daltonisme al cromosoma X. 
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PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH) 

Objectius del projecte actual 

• Continuar  el  desenvolupament  i  la  innovació  de  les  tecnologies  de
seqüenciació.

• Estudiar la variació (mutacions causants de malalties) en el genoma humà.
Una de les conseqüències més immediates del PGH és la de disposar de
marcadors genètics per el diagnostic de malalties genètiques, de càncer i de
malalties infeccioses. 

• La seqüenciació dels genomes de plantes i animals domèstics conduirà a
nous avenços en la millora agrònoma i ramadera.

• Identificar tots els gens i  determinar quina és la funció de cada gen.

• L'anàlisi  comparant  els  diferents  genomes  de  diferents  espècies  per
identificar els mecanismes biològics conservats durant l'evolució.

• Implicacions  ètiques,  legals  i  socials  del  PGH.  És  important  tindre
consciencia de la influencia del  Projecte Genoma i  les seves aplicacions
sobre els individus i la societat.

• Desenvolupament d'eines bioinformàtiques que puguin ser compartides per
la comunitat científica.

• Afavorir que científics i acadèmics es dediquin a la investigació genòmica. I
augmentar  el  coneixement  public  dels  diferents  aspectes  del  Projecte
Genoma.

• Oferir formes senzilles d'administrar proves genètiques que poden mostrar la
predisposició  a  una  varietat  de  malalties.  Com  el  càncer  de  mama,  els
trastorns  de  l'hemostàsia,  la  fibrosis  quística  etc.  A  més,  l'origen  dels
càncers, la malaltia de l'Alzheimer i altres àrees de interès clínic.

• Conèixer  les  bases  moleculars  de  les  malalties  hereditàries.  Gràcies  al
coneixement  de  la  seqüencia  de  gens  actualment  es  pot  saber  la  base
molecular de moltes malalties i es pot realitzar un diagnòstic adequat. Per
exemple:   

La malaltia de Gauther : es una malaltia produïda per una mutació recessiva en
el  gen que codifica el  enzim glucosidasa,  que es localitza al  cromosoma 1.
Aquest  enzim s'encarrega de metabolitzar  els  glucocerebròsids  (un  tipus  de
lípid). En els malalts de Gauther, aquests lípids no poden ser des-composats i
s'acumulen principalment al fetge, en la melsa i en la medul·la òssia. Gràcies al
PGH es va poder realitzar una teràpia efectiva contra aquesta malaltia, injectant
el enzim sintetitzat en el torrent sanguini dels malalts. Això atura el avanç dels
símptomes i en molts casos els reverteix.

• Diagnòstics de malalties a causa del PGH 
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PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH) 

Estructura del genoma humà

El resultat del PGH va ser la seqüencia completa dels 3.200 milions de nucleòtids o lletres
(A, G, T, C) que el composen. El mapa ubica uns 30.000 gens, d'aquests es calculen uns
1.400 gens causants de malalties  gèniques. 

Imatge1:Genoma de una persona          Imatge 2: Cromosoma amb tots els seus gens.
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PROJECTE DEL GENOMA HUMÀ (PGH) 

Terapia genètica, terapia farmacològica i medicina preventiva

Un  cop  coneguts  els  gens  que  provoquen   malalties,  i   les  característiques  per
diagnosticar-les  és  necessari  una  teràpia  per  acabar  amb  aquesta  malaltia.  Sense
aquesta teràpia el diagnòstic precoç d'una malaltia no és més que una carrega emocional,
que el pacient  ha  de suportar de la millor manera possible, convivint amb la impotència i
l'ansietat que li pot suposar, saber que en un determinat temps pot ser que sorgeixi una
malaltia, o ja la tingui per tota la vida. Afortunadament el coneixement dels gens que va
proporcionar  el  PGH  va  obrir  les  portes  a  desenvolupar  noves  formes  d'adreçar  les
malalties d'origen genètic. Aquestes es divideixen en tres grups la teràpia genètica, els
tractaments farmacològics i la medicina preventiva.

• La teràpia  genètica:  és  una conseqüència  directa  del  PGH i  suposa la
possibilitat  de  curar  les  malalties  genètiques  cartografiades  per  aquest,
introduint copies funcionals de gens defectuosos o absents en el genoma
d'un individu, per tractar aquesta malaltia. Las tècniques actuals de la teràpia
genètica no poden assegurar que el gen es col·loqui en el lloc apropiat del
genoma; existeix la possibilitat de que interfereixi en el funcionament d'un
gen important o, inclús, que activi un oncogen, provocant un càncer en el
pacient. A causa d'aquest risc aquesta tècnica generalment  només s'utilitza
amb pacients que la possibilitat de contraure un càncer en un futur incert no
constitueix un impediment  per acceptar el tractament. 

• La teràpia farmacològica: es veu també facilitada pel PGH ja que aquest 
permet trobar alteracions en la seqüencia del DNA de gens específics. Això 
comporta  que es pugui realitzar el tractament amb medicaments d'una 
manera dirigida, neutralitzant les alteracions i modificant favorablement el 
curs de la malaltia, de forma més efectiva que els tractaments actuals, que 
estan generalment orientats  alleujar els símptomes. 

El PGH permet, a més,utilitzar els fàrmacs per que s'ajustin més a les 
característiques genètiques del pacient. En conseqüència, elimina o 
minimitza els efectes secundaris indesitjables del fàrmac. Gràcies al PGH el 
metge tindrà un perfil genètic del pacient abans de començar el tractament.

• La medicina predictiva: permet diagnosticar malalties, gràcies als 
coneixements del genoma, que encara no s'han desenvolupat en el pacient. 
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MUTACIONS GENÈTIQUES 
Seguidament explicarem tipus de mutacions segons com són, el grau en què actuen, a on
actuen etc. Atès que tota malaltia genètica es basa en una mutació d'un o més gens.

Una mutació és qualsevol canvi de la seqüencia de nucleòtids de l' ADN o, dit d'un altre 
manera, són alteracions a l'atzar del material genètic. 

Segons el tipus de cèl·lules on es produeixen les mutacions tenim: 

• Mutacions somàtiques (no genètiques) . Afecten a cèl·lules somàtiques (totes 
les cèl·lules excepte les sexuals). En aquest cas tret que es converteixin en 
cèl·lules cancerígenes, no tenen gaire importància, ja que si les cèl·lules no són 
viables , es poden substituir per altres cèl·lules, i si són viables, com que es 
divideixen per mitosi, donen lloc a una colònia o un clon de cèl·lules mutants, sense
cap altre complicació.

• Mutacions germinals (genètiques). En aquest cas sí que són transcendentals, ja 
que totes les cèl·lules del nou organisme tindran la mateixa informació que la 
cèl·lula zigot.

Segons la manera d'aparèixer, tenim : 

• Mutacions naturals: Si apareixen de manera espontània, En els humans, la taxa 
de mutació espontània és d'una mutació per cada 100.000 gens, això vol dir una 
mitjana d'un gen mutat a cada cèl·lula sexual, per tant per cada generació 
s'incorporen dos gens mutats per individu.

• Mutacions induïdes: Provocades per mitjà de radiacions i determinades 
substàncies químiques, que s'anomenen agents mutagèns.

Segons l'efecte que fan sobre el individu tenim : 

• Mutacions morfològiques: Afecten a la morfologia del individu, a la seva 
distribució corporal. Modifiquen el color o la forma de qualsevol òrgan d'un animal o
de una planta. Solen produir malformacions. Un exemple és la neurofibromatosi, 
una malaltia hereditària produïda per una mutació en el cromosoma 17. 

• Mutacions letals: Són les que afecten la supervivència dels individus, produint la 
mort abans de arribar a la maduresa sexual. Quan una mutació no produeix la 
mort, sinó una disminució de la capacitat del individu per sobreviure i/o reproduir-
se, es diu que la mutació és deletèria. Aquest tipus de mutacions es produeixen per
canvis inesperats en gens essencials o imprescindibles per a la supervivència del 
individu. En general les mutacions letals són recessives, és a dir, es manifesten 
solament  en homozigosi o be, en hemizigosi. Un exemple és l'hemofília una 
malaltia hereditària recessiva relacionada amb el cromosoma X que impedeix la 
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coagulació de la sang.

• Mutacions condicionals: Són aquelles que només es presenten en el fenotip 
mutat en determinades condicions ambientals (denominades condicions 
restrictives), mostrant la característica silvestre en les altres condicions (condicions 
permissives). Un exemple és  la malaltia de Charcot-Marie-Tooth una malaltia 
hereditària que provoca una atrofia els músculs del peritoneu.

• Mutacions bioquímiques o nutritives: Són els canvis que generen una pèrdua o 
canvi d'alguna funció bioquímica, per exemple l'activitat determinada d'un enzim.

Un  exemple  de  malaltia  bioquímica  es  la  malaltia  de  Niemann-Pick,  que  és
hereditària i recessiva, i està causada per mutacions genètiques, que porten a un
dèficit del enzim esfingomielina-sa , encarregat de degradar els esfingolípids.

Segons l’efecte que tenen sobre la funció dels gens, es classifiquen en:

• Mutacions de pèrdua de funció: causen que la funció del gen en qüestió no es
pugui produir correctament, causant la desaparició d'alguna funció del organisme.
Un  exemple  és  la  mutació  del  gen  hTPH2  que  produeix  el  enzim  triptòfan
hidroxilasa  en humans, el qual està involucrat en la producció de serotonina en el
cervell. Aquesta mutació provoca la pèrdua de funció del enzim, la qual es tradueix
en una disminució en la producció de serotonina i  es manifesta en un tipus de
depressió anomenada depressió unipolar. 

• Mutacions  de  guany de  funció:  Quan succeeix  un  canvi  en  el  DNA,  el  més
habitual és que causi danys en algun proces biològic del ser viu. No obstant això,
existeixen  rares  ocasions  on  una  mutació  pot  crear  una  nova  funció  al  gen,
generant un fenotip nou i donant  lloc a un primer pas en l'evolució.

Segons els seus efectes a nivell de fenotip : 

• Mutacions silencioses.-  La variació del genotip no s'expressa en el fenotip. Pot
ser degut al fet que la mutació s'ha produït en un nucleòtid però, aquest nucleòtid
codifica per la mateixa proteïna; o bé que s'ha produït en una zona no codificant,
un intró o una zona reguladora.

• Mutacions no silencioses.- La variació del genotip s'expressa en el fenotip.
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Segons l'extensió del material genètic afectat, es distingeixen tres tipus de 
mutacions: 

• Mutacions gèniques: alteracions de la seqüencia de nucleòtids d'un gen.

• Polimorfismes de nucleòtids simples. 

• Mutacions  cromosòmiques:  alteracions  de  la  seqüencia  de  gens  d'un
cromosoma

• Mutacions genòmiques : alteracions del nombre de cromosomes.
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MUTACIONS GÈNIQUES 

Les mutacions gèniques són alteracions en la seqüència de nucleòtids d'un gen, motiu
pel qual  també s'anomenen puntuals. I la causa del càncer genètic hereditari.
 Segons el tipus d'alteració, tenim: 

•  Mutacions en el marc de lectura  (  frameshift mutation):  Amb l'addició d'un
nucleòtid  o  la  seva  deleció,  es  produeix  un  desplaçament  en  la  lectura  de  la
seqüència que dona lloc a la traducció un polipèptid totalment diferent.

• S'altera la pauta de lectura normal. 

• Apareix un aminoàcid de parada prematur 

• Proteïna  que està truncada.

Imatge 3: explicació visual de les mutacions en el marc de lectura 
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• Mutacions  sense  sentit  (  Nonsense  mutations ): Canvis  de  una  base  que
provoquen la parició de seqüències STOP que finalitzen la transcripció de manera
prematura 

Imatge 4: Explicació visual de les mutacions sense sentit. 

• Mutacions de sentit erroni ( Missense mutation ): Canvi d’un nucleòtid per un
altre que resulta en un codó que codifica per un aminoàcid diferent de l’original.

Imatge 5: Explicació visual de les mutacions amb sentit.
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• Mutacions que afecten al  splicing:   Modificacions en el  DNA que afecten al
splicing d’un RNA missatger, donant lloc a proteïnes amb funció alterada. Com
s’explica en la secció de vocabulari, els gens estan formats per exons i introns; en
el procés del splicing s’eliminen els introns i s’ajunten els exons del RNA missatge
precursor (pre-RNA). Les mutacions en un intró poden fer, doncs, que el RNA
madur passi  a  estar  compost  per  un exons diferents  dels  habituals,  cosa que
afecta la funció de la proteïna.

Imatge 6: Explicació visual de les mutacions que afecten al splicing. 
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POLIMORFISME DE NUCLEÒTIDS SIMPLES 

Polimorfisme de nucleòtids simples (SNP):  Són mutacions en un sol nucleòtid  de la
seqüència de l'ADN que ocorren amb freqüència en una determinada població. Així, per
tal que un nucleòtid  es consideri  com un SNP, s'ha de donar  almenys en l'1% de la
població; si no arriba a aquest percentatge, el canvi es considera una mutació puntual. Els
SNP contribueixen a les diferències entre els individus, en aspectes tan diversos com la
resposta  a  patògens,  el  mecanisme  d’acció  de  fàrmacs  o  el  desenvolupament  de
malalties.

Imatge7:  representativa del SNP
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MUTACIONS CROMOSÒMIQUES 

Són les mutacions que provoquen canvis en l'estructura interna
dels cromosomes. Se'n distingeixen els tipus següents: 

• Deleció: És la pèrdua d'un fragment del cromosoma. 
Si el fragment conté una gran quantitat de gens, la deleció
pot tenir conseqüències patològiques o fin i tot letals. Per
exemple, en els éssers humans, una deleció en el
cromosoma 5 produeix la síndrome anomenada cri du chat.

• Duplicació: És la repetició d'un segment d'un cromosoma.
Les duplicacions permeten augmentar el material genètic i,
gràcies a mutacions posteriors, poden determinar l'aparició
de nous  gens durant el procés evolutiu. 

• Inversió: És el canvi de sentit d'un fragment en el
cromosoma. 
Les inversions no solen comportar perjudicis a l'individu però
sí als descendents si durant la meiosi es produeix un
encreuament dins la inversió.

• Translocació: És el canvi de posició d'un fragment 
de DNA entre cromosomes no homòlegs (els canvis entre
cromosomes homòlegs són normals a la meiosi i no
patogènics).de DNA entre cromosomes no homòlegs (els
canvis entre cromosomes homòlegs són normals a la meiosi
i no patogènics).de DNA entre cromosomes no homòlegs
(els canvis entre cromosomes homòlegs són normals a la
meiosi i no patogènics) .Les translacions no solen perjudicar
l'individu que ha sofert però sí que poden afectar a la
descendència, ja que aquesta pot heretar un cromosoma
incomplet o amb duplicacions. 

• Cromosoma en anell : Es presenta quan els dos braços de
 un cromosoma es fusionen formant un anell.

• Inserció: Consisteix en la inserció d'un segment del DNA en 
 un lloc diferent, cosa que pot donar com a resultat la alteració 
de la estructura i funció d'un gen. 
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MUTACIONS GENÈTIQUES 

La majoria dels tumors  no hereditaris contenen diverses tipus de mutacions 
cromosòmiques. Alguns tumors s'associen amb delecions, inversions i translocacions 
especifiques.

• Les delecions poden eliminar o inactivar els gens que controlen el cicle cel·lular

• Les inversions i les translocacions poden causar ruptures en els gens 
supressors de tumors, fusionar gens que produeixen proteïnes cancerígenes o 
moure gens a noves ubicacions, on queden sota la influencia de diferents 
seqüencies reguladores. 

La causa principal del desenvolupament del càncer és la des regulació de la divisió 
cel·lular. Els mecanismes que regulen aquest procés depèn de factors estimuladors i 
inhibidors.
Els gens que codifiquen els senyals estimuladors s'anomenen protooncogens, mentre 
que els que codifiquen senyals inhibidors  s'anomenen gens supressors de tumors. Les 
alteracions de qualsevol d'aquests gens poden afavorir el desenvolupament del càncer. 

A més de mutacions en els protooncogens i en els gens supressors de tumors, les 
cèl·lules canceroses solen presentar altres alteracions com ara: canvis en el nombre i 
l'estructura dels cromosomes, mutacions en els gens que codifiquen components del 
sistema de reparació del DNA, etc. 

Per casi tots els tipus de càncer que s'han estudiat fins ara, sembla ser que la transició de
una cèl·lula sana i normal a una cèl·lula cancerígena és una progressió per passos que 
requereix canvis genètics en diferents oncogens i supressors de tumors diferents. Aquesta
es la raó per la qual el càncer és molt més probable en individus d'edats majors. Per 
generar una cèl·lula cancerígena, aquesta serie de mutacions han de produir-se en la 
mateixa cèl·lula. Com que la possibilitat  que qualsevol gen estigui mutat és molt baixa, és
raonable dir que la probabilitat de diverses mutacions en la mateixa cèl·lula és encara 
més improbable. 
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MUTACIONS GENÒMIQUES 

Són  alteracions  en  el  nombre  de  cromosomes propi  d'una  espècie.  Se'n  distingeixen
aquests tipus: 

Aneuploïda: És l'alteració en el nombre normal (generalment dos)  d'exemplars d'un o
més  tipus  de  cromosomes,  sense  arribar  a  afectar  el  joc  complet.  Poden  ser:  

Nul·lisomes: falta un parell de cromosomes homòlegs (44 cromosomes). 

Monosomies : manca un sol cromosoma (45 cromosomes) 

Trisomies : guanya un cromosoma (46 cromosomes) 

Un exemple és la Síndrome de Turner, en la qual les dones en lloc de tenir dos
cromosomes X, tan sols en tenen un (X0); en total tan sols tenen 45 cromosomes.
O la síndrome de Down que tenen una trisomia en el cromosoma 21. 

Les aneuploïdes afecten greument el fenotip, per la qual cosa moltes vegades són
letals. L'augment de còpies dels gens presents en el cromosoma extra altera les
concentracions dels productes gènics i això interfereix en el desenvolupament del
individu. 

• Euploïda:  És  l'alteració  en  el  nombre  normal  de  dotacions  haploides  (  joc  de
cromosomes ) d'un individu. Podem tenir:

Monoploïideia o haploïdia: és l'existència d'una sola dotació cromosòmica, és a
dir, d'un sol exemplar de cada tipus de cromosoma. 

Poliploïdia: és l'existència de més de dos exemplars de cada tipus de cromosomes
o, dit d'una altre manera de mes de dos jocs complets de cromosomes. Poden ser
tripoïdies, teraploïdies, etc. 
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Imatge 9: genoma amb una trisomia al cromosoma 21 que dona a una síndrome Down 

Imatge 10: Cariotip d'una cèl·lula humana amb mutació Euploïdia, triploidie (3n) 
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ONCOGENS I GENS SUPRESSORS 
Es denomina oncogen a un gen que, com a conseqüència d'una alteració al seu codi o
en la seva regulació, codifica una proteïna capaç de desencadenar la transformació d'una
cèl·lula normal en una cèl·lula cancerígena.

Una cèl·lula normal  no té  oncogens,  té  gens de control  del  cicle cel·lular denominats
protooncogens; quan un d'aquests gens s'altera o es des-regula, passa a denominar-se
oncogen .

Els oncogens es poden classificar en quatre grups:

1. Control de l'entrada del cicle cel·lular. L'existència d'una proteïna codificada per
un oncogen faria que la cèl·lula entrés en el cicle, sense que cap senyal hagués
donat la ordre per que és dones a terme, i una vegada originades dues cèl·lules
filles, tornarien les dues a dividir-se. Alguns exemples són els gens: Her2 i myc.

2. Control de sortida del cicle cel·lular.  Quan es produeix una mutació una vegada
la  cèl·lula  ha  entrat  en  el  cicle  és  incapaç  de  sortir-ne.  Als  gens  normals  (no
alterats) se'ls va anomenar antioncogens ( oncogens recessius ) i a les proteïnes
que codifiquen, factors supressors. Exemples en son Rb i p-53.

3. Control d'una mort programada ( apoptosis). La cèl·lula és negaria a suïcidar-se
( entrar en apoptosi),  quan fos instada a fer-ho per haver-se detectat qualsevol
mutació. Són gens de tipus bcl-2 i fas. 

4. Sistema de reparacions de lesions en el DNA. Si s'alteren els mecanismes de
reparació, és fàcil que sorgeixin mutacions en qualsevol dels gens dels tres grups
estudiats anteriorment que, al no ser reparats, porten la malaltia de manera ràpida.

Els oncogens poden comportar-se de manera dominant o recessiva,En l’ésser humà hi ha
dues còpies de cada gen (una del pare i l'altre de la mare), denominades, al·lels,  però  ja
que sovint només un és pot manifestar en el fenotip. Així  un al·lel és dominant ( el que
és manifesta) i l'altre és recessiu ( queda en la informació genètica però no es manifesta).
Perquè en el fenotip és manifesti l'al·lel recessiu, doncs, tant l’al·lel de la mare com el del
pare haurien de ser recessius. 

1. Oncogens dominants.  Produeixen una transformació,  encara que la altre còpia
del gen estigui normal. Solen codificar formes anòmales de proteïnes que inicien el
cicle cel·lular.

2. Factor supressors (oncogens recessius). Per tal que produeixin la transformació
cel·lular, és necessari que les dues còpies del gen estiguin alterades. Si existeix
una còpia sana, es comporta com a dominant i la malaltia no es produeix . Solen
codificar proteïnes amb la missió de treure a la cèl·lula del cicle cel·lular i passar-la
a G0.

3. Gens de factors supressors.  També se'ls coneix com antioncogens. Són gens
implicats en el control de sortida del cicle cel·lular. 

Quan no fan la seva funció o la fan de forma ineficient, deixen d'exercir un control
sobre aquest cicle, impedint que la cèl·lula deixi el cicle de divisió i torni al G0. Com
a conseqüència  el cicle cel·lular és descontrola. Quan hi han lesions al ADN, p53
atura la maquinaria del cicle cel·lular el temps necessària per què el sistema de
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reparació del DNA repari els defectes. Si les lesions de les molècules són tan greus
que  el  sistema  és  incapaç  de  repara-les,  la  p53  s'encarrega  d'enllaçar  la
maquinària de autodestrucció cel·lular (apoptosis).  La pèrdua de funció del  p53
impedirà que una cèl·lula pugui reparar el DNA, de tal manera que  anirà acumulant
mutacions, és a dir, s'anirà fent més defectuosa i serà incapaç de autodestruir-se.
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CÀNCER I CÀNCER GENÈTIC 

Explicada la part de genètica ara començarem amb la part del càncer.

Qué ès el càncer? 

Càncer, és un terme que s'utilitza per descriure un conjunt de malalties, que sorgeixen
com a conseqüència de diverses alteracions genètiques produïdes al llarg de la vida sota
la influència de factors ambientals, entre d'altres. Aquestes alteracions produeixen que les
cèl·lules anormals es divideixin sense control, i puguin envair altres teixits. És la malaltia
més comuna a edats avançades. Quan una cèl·lula deixa de respondre adequadament als
senyals que controlen la seva divisió, comença a proliferar de forma incontrolada donant
lloc a un tumor 

    

Imatge 11:  representa la divisió normal d'una cèl·lula normal i  la divisió d'una cèl·lula
cancerígena 
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Tipus de tumors

Els tumors es divideixen en: 

• Tumors benignes: no són cancerígens. Les cèl·lules que formen un tumor benigne
són les que no s'estenen a altres parts del cos o teixits. Els tumors benignes es
poden eliminar quirúrgicament i no solen causar danys greus. 

• Tumors malignes:  són cancerígens. Les cèl·lules que formen un tumor maligne
adquireixen la capacitat de separar-se les unes de les altres, i per via sanguínia o
limfàtica,  envaeixen altres  teixits  i  formen tumors  secundaris  (procés anomenat
metàstasi).
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Tipus de càncer segons el lloc on afecten :

• Carcinomes: càncer que comença a la pell o als teixits que cobreixen els òrgans
interns.

• Sarcomes:  Són  els  que  apareixen  en  el  teixit  conjuntiu,  ossi,  cartilaginós  i
muscular.

• Leucèmies: Són els que s'originen a les cèl·lules hematopoètiques.

• Neuroblastomes i gliblastomes: Són els que apareixen al teixit nerviós.

Tipus de càncer segons el seu origen :

• Càncer esporàdic: S'anomena càncer esporàdic, quan és produeix un conjunt de
mutacions en una cèl·lula somàtica, és a dir una cèl·lula del cos. Aquest tipus de
càncer constitueix la majoria de càncers. 

• Càncer  genètic  hereditari  : S'anomena càncer  genètic,  aquell  que  s'origina  a
partir d'una mutació genètica (normalment gènica) a una cèl·lula germinal o sexual i
per tant els descendents poden heretar aquesta mutació que predisposa a un o
diversos tipus de càncer. No obstant encara que una persona sigui portadora d'una
mutació  hereditària  no  necessàriament  ha  de  desenvolupar  la  malaltia;  amb la
mutació no s'hedera la malaltia sinó la susceptibilitat  a patir la malaltia. Els recents
avenços en genètica molecular han permès la identificació de diversos gens de
predisposició a alguns tipus de càncers. 

• Agregació familiar:  Només es produeix en alguns càncers. És defineix com el
conjunt de factors de risc que té una família que la predisposen a patir un tipus de
càncer. A major numero de gens compartits més probabilitat de compartir aquests
factors de risc i més probabilitat de tenir càncer. 
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CÀNCER HEREDITARI 

Els recents descobriments de gens de predisposició hereditària al càncer, han permès el
naixement  d'un  nou  camp  d'especialitat  dins  l'oncologia  i  la  prevenció  del  càncer.
L'objectiu principal del qual no només és aconseguir optimitzar el tractament del càncer,
sinó que a través del diagnòstic  genètic presimptomàtic, identificar aquells individus d'alt
risc de desenvolupar diferents tipus de tumors. Amb la finalitat d'aconseguir la detecció
precoç i la prevenció del tumor, i augmentar la supervivència associada al càncer.* S'està
passant d'una medicina en la qual els eixos principals eren el diagnòstic i el tractament de
la  malaltia  a  una medicina  orientada també a la  predicció  i  la  prevenció,  en  què les
implicacions genètiques, les intervencions preventives i  la definició de les interaccions
ambientals i genètiques juguen un paper fonamental. Així mateix, l'atenció als aspectes
psicològics i l'assessorament personalitzat passen a formar part del procés assistencial. 

En general, la demanda de serveis sanitaris per part de la població segueix una tendència
creixent i previsiblement succeirà el mateix al camp de la genètica i del càncer. Donat que
els  recursos  són  limitats,  cal  determinar  clarament  l'efectivitat  de  les  estratègies  i  la
factibilitat dels serveis sanitaris que s'ofereixen a la població, a la vegada que cal definir
els  recursos  necessaris  i  establir  l'organització  més  adequada  per  garantir  l'equitat  i
l'accessibilitat als serveis, la qualitat del procés i l'avaluació dels resultats. Així mateix, els
estudis  genètics presimptomàtics complexos per  totes les implicacions associades,  no
només des d'un punt de vista mèdic, sinó també psicosocial, ètic i legal, és imprescindible
que sempre es realitzin en el context del consell genètic.

La  investigació  en  la  genètica  ha  facilitat  la  identificació  de  gens  d'alta  penetrància
responsables de diverses malalties. Actualment, es disposa dels test-DNA predictius per a
tres  grups  de  malalties:  malalties  neurogenètiques,  càncers  hereditaris  i  malalties
cardiovasculars.

En  el  terreny  de  l'oncologia  els  estudis  genètics  van  adreçats,  principalment,  a  tres
síndromes de càncer familiar: síndrome de càncer de mama i ovari hereditaris, síndrome
de càncer colorectal hereditari i la poliposi adenomatosa familiar. En aquest treball ens
centrarem en el síndrome de mama i ovaris hereditaris i el síndrome de càncer colorectal.

El càncer de mama és el més freqüent en les dones de Catalunya i representa el 28% de
tots els tumors de dones. S'estima que es diagnostiquen 3.650 casos nous de càncer de
mama anualment en el conjunt de Catalunya, i cada any moren unes 1.000 dones com a
conseqüència d'aquest tumor amb una taxa bruta de mortalitat de 32,5 per 100.000 dones
(1997-98). Actualment, se sap que entre un 5-10% dels casos de càncer de mama i/o
d'ovari poden atribuir-se a mutacions de gens dominants. Tenint en compte la incidència
estimada a Catalunya, es pot preveure que de les dones diagnosticades anualment de
càncer de mama un 5-10% dels casos (entre 145-290) seran deguts a la predisposició
hereditària a aquest tumor i un 15-25% (entre 436-581) presentaran agregació familiar de
càncer de mama. Pel  que fa al  càncer  colorectal,  se'n  diagnostiquen uns 5.200 nous
casos anuals, dels quals aproximadament un 5-6% (entre 260-312) estarien relacionats
amb mutacions hereditàries mentre que un 15-20% dels casos es presenten en un context
d'agregació familiar. 

*http://www.nature.com/nrc/journal/v4/n3/full/nrc1301.html 
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El millor coneixement de les bases genètiques del càncer, juntament amb la identificació
de  diversos  gens  associats  a  síndromes  de  predisposició  hereditària  al  càncer  i  el
desenvolupament  de  diverses  tècniques  de  laboratori,  ha  obert  la  possibilitat  d'oferir
consell  genètic  especialitzat  a  individus  i  famílies  en  situació  de  risc.  La  identificació
d'aquests individus i famílies permet, a més d'una valoració individualitzada del risc de
desenvolupar càncer, recomanar estratègies de prevenció i cribratge adequades al risc
estimat que hagin demostrat la seva efectivitat en la reducció de la incidència i mortalitat
per càncer. 
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CONSELL GENÈTIC
El  consell  genètic  en  predisposició  hereditària  al  càncer  és  el  procés  d'informació  i
comunicació no directiva a les persones o famílies en situació de risc de càncer, en el que
es  refereix  a  la  probabilitat  de  presentar  o  transmetre  a  la  seva  descendència  una
determinada  susceptibilitat  genètica  a  desenvolupar  un  tumor,  sobre  les  seves
implicacions, sobre la possibilitat de realitzar un diagnòstic molecular i sobre quines són
les mesures disponibles per a la prevenció i el diagnòstic precoç.

El procés de valoració de risc pot incloure o no la realització d'un estudi genètic. L'estudi
genètic és un instrument d'ajuda per a la valoració del risc una vegada que, per criteris
clínics,  es  considera  alt.  Són  aquests  els  casos  on  es  recomana  el  consell  i
assessorament genètics. Els estudis genètics poden permetre millorar el maneig del rics
de càncer, i reduir la incertesa i l'ansietat de desenvolupar un càncer tant en la persona
afectada com en la seva família. Els estudis genètics han de realitzar-se sempre en el
context  del  consell  genètic  amb un assessorament  abans i  desprès de realitzar-se  la
prova genètica, discutint les seves limitacions i els possibles riscos i beneficis, no només
de la  prova en qüestió,  sinó  també de les opcions per  a  la  detecció precoç i  de  les
mesures disponibles per a la reducció de risc.

Les actuacions de consell genètic s'han d'emmarcar sota els principis ètics d'autonomia,
privacitat, confidencialitat, beneficència, no maleficència i justícia, que posteriorment es
comenten amb major amplitud. 

Un individu després de rebre un consell genètic, hauria de:

• Entendre què és la predisposició hereditària al càncer i comprendre les possibilitats
de transmetre aquesta predisposició.

• Saber quin és el  seu risc personal i  quina és la probabilitat  de desenvolupar la
malaltia, juntament amb les implicacions par a la família.

• Adequar la percepció de risc de càncer en funció del risc real estimat.

• Disposar  d'informació  per  decidir  realitzar  o  no  un  diagnòstic  molecular  de  la
predisposició hereditària, i conèixer quines són les potencials implicacions per a la
persona i els seus familiars.

• Conèixer les diferents opcions i l'efectivitat de les mesures de detecció precoç i de
prevenció disponibles per disminuir el risc de càncer.  

• Disposar d'informació per decidir les mesures de prevenció i detecció precoç més
apropiades d'acord amb el seu risc.

• Rebre el suport psicosocial per a la persona i la seva família necessari per afrontar
millor la situació de risc i les implicacions que per a ells se'n puguin derivar. 
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Criteris generals per a la indicació d'estudis genètics

Els  criteris  per  a  la  indicació  d'aquests  estudis  han  estat  suggerits  per  diverses
organitzacions científiques. Un estudi genètic en càncer només hauria d'oferir-se quan: 

• L'individu  té  una  alta  probabilitat  de  ser  portador  d'una  mutació,  és  a  dir,  que
l'individu  té  una  agregació  familiar  de  càncer  significativa  (  vista  en  criteris  de
diagnòstic) o un diagnòstic de càncer a una edat més precoç de l'habitual.

• Es  pot  garantir  amb  fiabilitat  la  interpretació  del  resultat  de  la  determinació
genètica.

• Els resultats poden influir en el diagnòstic i maneig assistencial d'una persona o
dels seus familiars.

Les proves genètiques actualment  disponibles per  a  l'estudi  de gens de predisposició
hereditària únicament són aplicables a grups d'alt risc i per a determinats tipus de càncer
que, d'acord amb la seva aplicació clínica, es poden classificar en: 

• Famílies amb síndromes hereditàries ben definides en les quals un resultat positiu
o negatiu de l'estudi genètic influirà en la decisió mèdica posterior i per les quals
està indicada la realització d'un estudi genètic.

◦Poliposi colònica familiar.

◦Tumor endocrí múltiple II.

◦Retinoblastoma 

◦Síndrome de Von Hippel-Lindau. 

• Síndromes hereditàries en les quals la identificació d'un portador pot revertir en un
benefici  clínic.  El  resultat  positiu  o  negatiu  pot  tenir  conseqüències  mèdiques i
psicològiques importants.

◦Càncer de còlon hereditari no polipòsic. 

◦Síndrome de mama  i ovari.

◦Síndrome de Li-Fraumeni. 

◦Neoplàsia endocrina múltiple I

• Síndromes  en  els  quals  el  benefici  clínic  de  la  determinació  genètica  no  està
establert.

ͦ Melanoma hereditari
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ͦ Atàxia-telangièctasia

ͦ Neurofibromatosi

La informació sobre l'estudi genètic dins del consell genètic ha de ser el més objectiva
possible, valorant els beneficis, les limitacions i  els riscos que comporten aquest tipus
d'estudis, així com el significat dels resultats genètics. 

Els beneficis més destacats estan relacionats amb:

• Millorar en el maneig del risc de càncer.

• Evitar la incertesa i l'ansietat generada per risc a patir càncer.

• Ajudar en la presa de decisions conductuals i sobre estil de vida.

• Informar i assessorar la resta de familiars.

Les principals limitacions són:

• No totes les mutacions que confereixen major risc es poden detectar.

• Algunes mutacions són de difícil interpretació.

• Els resultats indiquen probabilitat, no certesa de desenvolupar càncer.

• La majoria de mesures d'intervenció no tenen una eficàcia provada.

Entre els riscos més destacats caldria considerar:

• Possibles trastorns psicològics com l'ansietat, depressió, sentit de culpa.

• Pèrdua de privacitat.

• Discriminació.

• Falsa sensació de privacitat. 
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SÍNDROME DE LYNCH 

Definició

La síndrome de Lynch, també coneguda com a càncer colorectal hereditari no associat a
poliposi  (CCHNP),  és  una  malaltia  hereditària  amb  herència  autosòmica  dominant  i
correspon a la predisposició genètica més freqüent a patir  càncer colorectal,  així  com
altres  manifestacions  extracolòniques.  Representa  entre  l'1-3% dels  casos  de  càncer
colorectal  depenent  la  població  estudiada.  En  la  població  espanyola  s'estima  que
representa el 2.5%.*

El CCHNP està associat a mutacions germinals fonamentalment als gens MLH1, MSH2,
MSH6  i  PMS2.  Són  les  majoritàries  i  suposen  al  voltant  del  90%  de  les  mutacions
trobades en famílies CCHNP, mentre que les mutacions en MSH6 suposen al voltant del
7-10%, i les mutacions en PMS2 són anecdòtiques ( menys del 5%). També s'han publicat
mutacions en els gens MSH3, EXO1, TGFbR2 en algunes famílies amb CCHNP encara
que la significació clínica d'aquestes mutacions no està ben establerta.**

Un individu portador de mutació en un d'aquests gens reparadors té un risc acumulat al
llarg de la vida de desenvolupar càncer colorectal del 80% aproximadament, d'un 60% per
al càncer endometri, d'entre el 10-15% per als tumors d'ovari o estómac i un risc superior
a la població general per a tumors de vies urinàries, intestí prim, via biliar i pàncrees i
tumors sebacis de la pell. 

*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12667026 / http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095851 

** http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095851 
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Diagnòstic clínic

El  1989  es  va  establir  l'International  Collaborative  Group en  CCHNP i  un  dels  seus
objectius inicials va ser desenvolupar uns criteris diagnòstics uniformes del CCHNP per
poder  establir  projectes  d'investigació  homogenis  en  aquest  camp.  Al  1991,  es  van
publicar els anomenats criteris d'Amsterdam I, l'objectiu dels quals era aconseguir uns
criteris  altament  específics  per  a  la  selecció  de  famílies  amb  fins  d'investigació.  En
resposta a la preocupació que els criteris d'Amsterdam I eren molt estrictes, especialment
per a la pràctica clínica, al 1998 es van proposar uns nous criteris,anomenats Amsterdam
tipus  II,  que  van  incloure  l'agregació  familiar  de  càncer  colorectal,  endometri,  vies
urinàries, pelvis renal i intestí prim. *

Criteris clínics de sospita diagnòstica del càncer colorectal hereditari no poliposi (CCHNP) 

Criteris d'Amsterdam I (han de complir-se tots els criteris) 

1-Tres  familiars  afectats  per  el  càncer  colorectal,  mínim  un  d'ells  ha  de  ser  en  primer  grau  de
parentesc amb els altres dos.  

2- Mínim, dues generacions han d'estar afectades

3-Mínim, 1 càncer colorectal diagnosticat abans dels 50 anys 

4-Exclusió del diagnòstic de poliposi adenomatosa familiar. 

Criteris d'Amsterdam II (han de complir-se tots els criteris) 

1- Tres familiars amb càncer colorectal, endometri, intestí prim, urèter, o pelvis renal. Un en primer
grau dels altres dos.

2-Mínim dues generacions afectades

3-Mínim un càncer diagnosticat abans dels 50 

4- Exclusió del diagnòstic de poliposi adenomatosa familiar. 

Taula 2: Quadre dels criteris d'Amsterdam I i II.

Paral·lelament, amb el descobriment de la inestabilitat de microsatèl·lits (IMS) i la seva
alta freqüència en el càncer colorectal associat al CCHNP, es van proposar el 1997 els
anomenats  criteris  de  Bethesda  per  a  la  identificació  de  tumors  candidats  a  realitzar
l'anàlisi  d'IMS.  Una modificació  dels  criteris  de  Bethesda es  va  proposar  al  2001 per
l'Associació  Americana de Gastroenterologia  i,  recentment,  al  2004,  s'han publicat  els
criteris de Bethesda revisats per identificar individus amb CCHNP i  recomanar l'estudi
d'IMS. S'estima que la freqüència de CCHNP sobre la basa del compliment dels criteris
d'Amsterdam a Espanya és del 2.5% en tots els càncers colorectals, i que el 19% dels
pacients amb càncer colorectal compleixen com a mínim un dels criteris de Bethesda.

*http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(99)70510-X/abstract?
hl=es&btnG=&as_vis=1&as_sdt=0%2C5&referrer=http%3A%2F%2Fscholar.google.es%2Fscholar
%3Fq%3Dnew+clinical+criteria+for+hereditary+nonpolyposis+colorectal+cancer+%28hnpcc
%2CLynch+syndrome%29+proposed+by+the+international+Collaborative+group+on+HNPCC.
+Gastroenterology.+1999 
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Criteris d'estudi d'inestabilitat de microsatèl·lits (IMS) en càncer colorectal 

Criteris de Bethesda revisats (s'han de complir algun dels criteris)

1-Càncer colorectal diagnosticat abans dels 50 anys. 

2- Presència de càncer colorectal sincrònic o metacrònic, o de càncer colorectal i un tumor associat a
CCHNPa, independentment de l'edat. 

3-Càncer colorectal d'IMS-alta diagnosticat abans dels 60 anys.

4-Càncer colorectal i un o més familiars de primer grau amb un tumor associat a CCHNP diagnosticat
abans dels 50 anys

5- Càncer colorectal i dos o més familiars de primer o segon grau amb un tumor associat a CCHNP
independentment de l'edat de diagnòstic. 

a. tumors associats a CCHNP: Colorectal, endometrial, estómac, ovari, pàncrees, urèter i pelvis renal, tracte biliar, cerebral, adenomes
sebacis i queratoactomes i tumors de l'intestí prim.

Taula 3: Criteris de Bathesda 

La sospita clínica del CCHNP es basa en el compliment dels criteris d'Amsterdam tipus I i
II. Aquests criteris són els més específics per al diagnòstic clínic del CCHNP, però la seva
baixa  sensibilitat  és  una  limitació  per  utilitzar-los  com  a  única  eina  per  identificar  el
CCHNP en la pràctica clínica. Els criteris de Bethesda es poden utilitzar com una eina
inicial per identificar individus amb risc de CCHNP i candidats a la realització d'IMS i la
tinció de les proteïnes MLH1, MSH2 I MSH6 per immunohistoquímica (IHQ). En aquests
casos  el  diagnòstic  definitiu  de  CCHNP  dependrà  de  la  identificació  d'una  mutació
germinal en els gens reparadors del DNA. 

Estudis recents suggereixen que les famílies que compleixen criteris d'Amsterdam I però
en què no existeix defecte en els gens reparadors ni IMS, no comparteixen la mateixa
incidència de càncer que famílies amb síndrome de Lynch i mutació identificada en un
dels  gens  reparadors.  Recentment,  s'ha  suggerit  que  les  famílies  amb  aquestes
característiques  se  les  designi  com  “càncer  colorectal  familiar  tipus  X  ( Familial
Colorectal  Cancer  Type  X),  la  base  genètica  del  qual  es  desconeix,  per  tal  de
diferenciar-ho de la síndrome de Lynch. Els membres d'aquestes famílies tenen major
incidència de càncer colorectal, l'edat al diagnòstic és més tardana i no tenen major risc
per a altres neoplàsies. Per a les famílies que compleixin aquests criteris es recomana el
protocol de seguiment menys estricte, incloent colonoscòpia cada 5 anys a iniciar als 35
anys o 5-10 anys abans del  diagnòstic més jove en la família.  Abans d'etiquetar una
família que compleixi criteris d'Amsterdam I com a família X, caldria que es complissin els
següents criteris: 

1. Haver estudiat més d'un bloc tumoral dins de la família i que cap presenti IMS 

2. Haver realitzat estudi d'IHQ de MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2 a més d'un bloc tumoral
dens de la família i que presentin una expressió normal.

3. S'ha dut a terme la seqüenciació i estudi de grans delecions dels gens reparadors i no
s'ha identificat cap alteració genètica.
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Diagnòstic genètic 

A causa de l'elevada incidència de càncer colorectal, és possible observar un agregació
de tumors presumiblement esporàdics en el si d'una determinada família sense que això
signifiqui que ens trobem davant una situació de CCHNP. Atès que no és factible efectuar
l'anàlisi  genètics  a  tots  els  malalts  afectes  del  càncer  colorectal,  es  recomana fer  un
precribatge dels individus tributaris d'aquesta mesura sobre la base de criteris clínics de
sospita. Entre aquests, els criteris d'Amsterdam originals o revisats són molt específics
però  poc sensibles, havent-se  proposat  utilitzar  els  criteris  de  Bethesda,  recentment
revisats. 

La realització d'IMS o la tinció per IHQ de les proteïnes reparadores és una estratègia
efectiva per seleccionar els individus candidats a un estudi genètic. La decisió de realitzar
una  o  una  altra  tècnica,  o  ambdues,  és  controvertida  ja  que  existeixen  dades  en  la
literatura que mostren una sensibilitat equivalent de les dues tècniques, mentre que altres
treballs suggereixen que l'anàlisi de la IMS és més sensible. No obstant això, la pèrdua
d'expressió d'una proteïna permet dirigir l'estudi genètic posterior.

Inestabilitat de   microsatèl·lits     en teixit tumoral (IMS) 

       La  inactivació  dels  gens MLH1 i  MSH2 s'expressa  en  tumors  IMS d'alt  grau.
Actualment s'accepta com a definició d'alt IMS, la donada pel Institut Nacional de Càncer
americà, en el que ho defineix com aquells tumors en els que apareix inestabilitat en dos o
més  microsatèl·lits,  en  cas  que  només  hi  trobem un  microsatèl·lit  parlarem de  baixa
intensitat. 

MICROSATÈL·LITS LOCALITZACIÓ EN EL GENOMA 

BAT25 4q12

BAT26 2p16.3-p21

D5S346 5q21-22

D17S250 17q11.2-q12

D2S123 2p16
Taula de microsatèl·lits i la seva localització 

Immunohistoquímica per a les proteïnes reparadores en teixit tumoral (IHQ)

La IHQ detecta la presència o absència d'expressió de la proteïna analitzada ( proteïnes
reparadores MLH1, MSH2, MSH6 i  PSM2) i,  en cas d'absència, permet dirigir  l'anàlisi
molecular posterior. 
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Cribratge

El CCHNP i la PAF estan associats a gens d'alta penetràcia, i les dues entitats juntes
representen aproximadament el 5% del càncer colorectal. La majoria de casos restants en
que s'observa agregació familiar ( representa entre un 15-20% de tots els casos de càncer
colorectal),  poden representar  formes incompletes de CCHNP o bé són probablement
deguts a gens de baixa penetració, i confereixen un risc moderat de càncer colorectal.
Diferents organitzacions, com a National Comprehensive Cancer Network recomanen que
en aquests casos el cribratge per al càncer colorectal s'iniciï als 40 anys o 10 anys abans
del diagnòstic més jove a la família, amb una periodicitat de cada 5-10 anys.

Neoplàsies   colòniques

Järvinen et al.* va demostrar en un estudi clínic comparatiu amb un seguiment de 15 anys
que el cribratge amb colonoscòpia en CCHNP oferia un benefici en termes de reducció de
la incidència i mortalitat per càncer colorectal. 

Es  recomana  oferir  el  cribratge  amb  colonoscòpia  als  individus  d'alt  risc  de  CCHNP
(portadors de mutació en els gens reparadors i els familiars de primer grau d'un efecte de
càncer en una família amb criteris  clínics de CCHNP, en la  què no ha estat  possible
identificar la mutació) a una edat més jove que la població general ( a partir dels 20-25
anys o 10 anys abans dels casos més joves de la família) i amb una major periodicitat
(entre 1-2 anys).

El diagnòstic genètic es considera que és cost-efectiu en afavorir que, en les famílies en
què s'hagi detectat una mutació en un dels gens reparadors, el cribratge endoscòpic es
faci únicament en els individus portadors de la mutació genètica. 

Com que encara no es disposa de dades en mutacions en el gen MSH6 en la nostra
població,  en el  cas que es trobin mutacions en aquest gen, es recomanarà el  mateix
protocol de cribratge que als portadors de MLH1 i MSH2.

Neoplàsies extracolòniques 

Les dones que pertanyen a famílies amb CCHNP i les portadores de mutació en un dels
gens reparadors del DNA, tenen un risc acumulat al llarg de la vida de desenvolupar un
càncer endometrial del 25-50% i del 8-12%  de càncer de ovari, pel que sembla raonable
recomanar un cribratge específic amb la finalitat de reduir la morbiditat i mortalitat per a
aquests càncers en aquestes famílies.

Encara que actualment no està definit  totalment quin és el mètode òptim per al cribratge
ginecològic, en aquestes dones es recomana iniciar a partir dels 30-35 anys l'ecografia
transvaginal anual (a la primera fase del cicle menstrual ) i l'exploració pelviana. No hi ha
estudis que hagin demostrat l'eficàcia i efectivitat d'aquest seguiment ginecològic ni dades
definitives que recolzin que l'ús d'aquestes estratègies permeti reduir el risc de càncer.

No s'ha demostrat l'eficàcia del cribratge d'altres tumors associats a aquest síndrome. El
cribratge  del  càncer  gàstric  o  dels  tumors  de  vies  urinàries  només  es  recomana  en
famílies  en  què  hi  hagi  antecedents  amb  aquests  tumors.  En  aquestes  famílies,  el
seguiment que s'ha suggerit és la gastroscòpia cada1-2 anys, al iniciar a partir dels 30-35
anys, i citologia urinària a primera hora del matí cada 1-2 anys, a partir dels 30-35 anys,
amb exploracions radiològiques complementàries. 

* http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(00)70168-5/abstract?cc=y 
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Tractament

No existeix un tractament específic per al  càncer colorectal  diagnosticat  en el  context
d'aquesta  síndrome.  Quan  es  diagnostiqui  un  adenoma  per endoscòpia,  múltiples
adenomes  avançats,  o  un  adenocarcinoma  colorectal es  pot  plantejar  la  colectomia
subtotal  com alternativa a la colectomia parcial  amb colonoscòpia anual.  L'opció de la
colectomia subtotal  es planteja ja que el risc de segones  neoplàsies metacròniques és
elevat, i a més existeix un alt risc que lesions premalignes passin desapercebudes, atès
que alguns adenomes en CCHNP poden ser plans i tenen un procés de  carcinogènesi
accelerat.

En dones portadores de mutació que hagin finalitzat el seu desig reproductiu, o bé siguin
tributàries de tractament quirúrgic per un altre motiu o pertanyen a famílies amb presència
de càncer endometri  o de ovari  es pot plantejar la possibilitat  de la  histerectomia i  la
salpingo-ooforectomia bilateral profilàctica com una opció a discutir. 

Als  pacients  de  diagnosticats  i  tractats  quirúrgicament  d'una  neoplàsia  colorectal,  es
recomana fer sempre un seguiment anual amb endoscòpia del còlon.

 Quimioprevenció

S'està investigant la Quimioprevenció del càncer colorectal com a opció per al maneig
dels individus amb CCHNP, però de moment no existeixen dades concloents sobre la
seva eficàcia. Actualment,  només hauria de considerar-se aquesta opció en el  context
d'assajos clínics. 
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CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARIS

Definició

El càncer de mama és el tumor més freqüent en la dona a Catalunya, representant el 28%
de tots els tumors. Les xifres de major prevalença es troben entre el grup d'edat dels 65
als 79 anys i, si s'estratifica per edat, es troba 1 cas de càncer de mama per 70 dones
menors de 30 anys, 1 cas per cada 15 dones de 60 anys i un cas per cada 8 dones de 70
anys.

La  presència  d'història  familiar  de  càncer  de  mama és  un  factor  de  risc  important  i
demostrat, però cal considerar que pot ser secundària a factors ambientals i/o genètics
compartits entre membres d'una mateixa família. Diversos estudis han demostrat que tenir
un familiar de primer grau, sigui mare o germana, amb càncer de mama incrementa el risc
d'una  dona  de  desenvolupar  càncer  de  mama.  Aquest  risc  és  superior  si  l'edat  de
diagnòstic és inferior als 50 anys o si és un càncer de mama bilateral. Recentment segons
dades del  Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer,  el  risc de patir
càncer de mama fins als 80 anys en dones que no tenen familiars amb càncer de mama
és del 7.8%. Aquest risc augmenta al 13.3% si existeix un familiar de primer grau afecte
d'aquesta patologia i al 21,2% si n'existeixen dos. 

Una historia familiar positiva de càncer de mama, tanmateix, no implica necessàriament la
presència d'una mutació genètica hereditària de predisposició al  càncer de mama. És
doncs important destacar que del total de casos de càncer de mama, el 70% seran tumors
esporàdics, el 15-20% correspondran a casos d'agregació familiar i només el 5-10% seran
hereditaris.  

És denomina càncer de mama i ovari hereditaris el desenvolupat com a conseqüència de
mutacions en línia germinal de gens de susceptibilitat a càncer d'alta penetració com el
BRCA1, BRCA2. Les persones portadores d'una mutació en aquests gens tindran alt risc
de  desenvolupar  càncer  de  mama  i/o  d'ovari.  També  s'han  descrit  altres  gens  d'alta
penetració per a càncer de mama com són: el gen p53, el gen PTEN i el gen STK11, entre
d'altres.

L'associació de càncer de mama i ovari en una mateixa família és un factor de risc per
identificar  una  mutació  en  els  gens  BRCA1  i  BRCA2.  Si  es  té  en  compte  la  baixa
incidència de càncer d'ovari en la població general ( aproximadament del 2% al llarg de la
vida), l'agregació familiar de més d'un cas de càncer d'ovari o de mama i ovari és molt
infreqüent, per la qual cosa la seva existència suggereix una predisposició hereditària a
desenvolupar aquests tumors.

No existeixen dades procedents  de  la  nostra població  de estimin  el  risc  acumulat  de
càncer de mama i d'ovari en els portadors de mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, si
bé es consideren d'alt risc. Segons sèries anglosaxones, el risc acumulat de càncer de
mama als  70 anys és del  65% per  a  portadors de mutació de BRCA1 i  del  45% en
BRCA2; i quant al càncer d'ovari s'estima un risc acumulat als 70 anys del 39% per a
portadors de mutació del BRCA1 i l'11% en BRCA2.

Durant  el  procés d'assessorament  genètic  cal  diferenciar  entre  l'estimació  del  risc  de
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desenvolupar  càncer  de  mama  i  l'estimació  del  risc  de  ser  portador  d'una  mutació
genètica en els gens d'alta penetració. Per a les dues estimacions es disposa de criteris
clínics i  de diferents models matemàtics que poden recolzar la decisió de realitzar un
estudi genètic. 
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Diagnòstic clínic

Els criteris de derivació per part de l'atenció primària a una consulta d'avaluació del risc de
càncer de mama i ovari hereditaris s'exposen en la taula següent. 

Criteris de derivació (des d'atenció primaria) a una consulta d'avaluació de risc de càncer de
mama/ovari en una unitat hospitalària de càncer familiar

Dos o més casos de càncer de mama i/o ovari en la mateixa línia familiar.

Edat jove al diagnòstic de càncer de mama (<50 anys) 

Càncer de mama i ovari en el mateix individu 

Càncer de mama en l'home

Càncer de mama bilateral ( un dels tumors diagnosticat <50 anys) 

Taula 4: Criteris  de derivació per una possible  síndrome de càncer hereditària. 

La selecció de famílies segons el risc de càncer hereditari es basa en guies de consens
desenvolupades per panels d'experts o en nombrosos estudis que proporcionen dades
empíriques  sobre  la  probabilitat  de  tenir  una  mutació  genètica.  Tenint  en  compte  els
criteris clínics, les famílies poden classificar-se en alt i moderat risc de càncer de mama i
ovari hereditaris. 

Famílies d'alt risc de càncer de mama i ovari hereditaris

• Tres o més familiars de primer grau* afectes de càncer de mama i ovari 

• Dos casos entre familiars de primer/segon grau*:

◦Dos casos de càncer d'ovari 

◦Un cas de càncer de mama i un altre de càncer d'ovari 

◦Un cas de càncer de mama en home i un altre de càncer de mama/ovari

◦Dos casos de càncer de mama en menors de 50 anys

◦Un cas de càncer de mama bilateral i un altre de càncer de mama (un menor de 50 anys

• Càncer de mama diagnosticat abans dels 30 anys

• Càncer de mama i ovari en una mateixa pacient

• Càncer de mama bilateral diagnosticat abans dels 40 anys

Famílies de risc moderat de càncer hereditari
Familiars de primer grau de persones afectes de càncer en famílies amb:

• Un cas de càncer de mama entre 31 i 50 anys

• Dues famílies de primer grau diagnosticades de càncer de mama a una edat entre els 51 i 59
anys
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• Un cas de càncer de mama bilateral més gran de 40 anys

* No considerar els homes en comptabilitzar el grau de parentesc

Taula  5:  Criteris  de  persones  amb  un  alt  o  moderat  risc  d'una  síndrome  de  càncer
hereditària. 

Els criteris de selecció de famílies per a estudi genètic s'adopten per consens i inclouen
les  famílies  d'alt  risc  de  càncer  hereditari.  Tenint  en  compte  la  baixa  prevalença  de
mutacions en gens d'alt penetració BRCA1 i BRCA2, el cost econòmic i les implicacions
clíniques  i  socials  del  seu  estudi,  és  fonamental  realitzar  una  correcta  selecció  dels
candidats a analitzar. 

A partir dels models de Shattuck-Eidens i Couch* per a la selecció del candidat idoni per a
estudi genètic, s'elegirà el pacient

• Diagnosticat de càncer 

• En cas d'haver-hi diversos membres afectes vius es donarà preferència a:

◦ la dona diagnosticada de càncer d'ovari

◦ la dona diagnosticada a edat més precoç

◦ la dona diagnosticada de càncer de mama bilateral

◦ l'home diagnosticat de càncer de mama

Com a excepció es considerarà la realització d'estudi genètic en individus sans ( prèvia
visita a una unitat de consell genètic) si tots els familiars afectes han mort, no es pot
contactar  amb ells  o  aquests  elegeixen  no  realitzar  l'estudi  genètic,  i  sempre  que  el
resultat d'aquest estudi condicioni la decisió de maneig clínic de la persona, per exemple,
la realització de cirurgia profilàctica.

*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2363799/ 
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Diagnòstic genètic

El BRCA1 i BRCA2 són els gens coneguts més importants en el càncer de mama en
famílies i dones d'alt risc.

Les mutacions apareixen distribuïdes al llarg de la seqüència dels dos gens ( mutacions
gèniques) i són de diversos tipus. La gran majoria consisteixen en deleccions i insercions (
frameshift  mutation  o  nonsense mutation)  que causen la  terminació  prematura  de les
síntesis de proteïnes, però també apareixen freqüentment substitucions en nucleòtids que
causen canvis d'aminoàcids en la proteïna resultant (missense mutation)  i s'han descrit
alteracions  de  grans  àrees  de  la  seqüència.  Addicionalment,  es  coneixen  múltiples
polimorfismes corresponents a les variacions genètiques poblacionals. 

La mutació 185delAG és la és freqüent en el gen BRCA1. Apareix en l'ètnia jueva i es més
freqüent en els Azkenazi. En l'actualitat, és una de les mutacions recurrents en la població
espanyola,  a  causa  de  la  presència  històrica  jueva  en  la  península  Ibèrica.  Altres
mutacions freqüents en BRCA1 són la 243delA ( localitzada a Catalunya) i  la 330A>G
( d'origen gallec); i en BRCA2, la 3036del4 ( comuna a Europa), la 6857delAA (origen
català) i la 9254del5 ( present a Catalunya i Llevant). 

ANÀLISI MOLECULAR

Tenint en compte la participació tant del BRCA1 com de BRCA2 en la síndrome de càncer
de mama i ovari hereditaris, l'anàlisi molecular ha de comprendre necessàriament l'estudi
dels dos gens, cobrint la totalitat de la seqüència traduïble del gen ( exons).

Per detectar la majoria d'alteracions puntuals és recomanable la seqüenciació directa o
l'ús previ de tecnologies de cribratge molecular amb una alta capacitar de detecció. En
qualsevol  cas,  totes les alteracions detectades han de confirmar-se per  seqüenciació,
considerada com a tècnica definitiva per a la caracterització de les mutacions puntuals. 

Les grans alteracions o reordenacions en BRCA1 i BRCA2 no són detectables amb les
tècniques anteriors i s'han d'utilitzar altres tecnologies.

Per  facilitar  la  detecció  i  augmentar  la  seva  rapidesa,  és  recomanable  iniciar  l'estudi
molecular dels dos gens per aquells fragments en els quals s'hagin descrit  mutacions
recurrents  o  una més gran riquesa d'alteracions,  així  com estudiar  inicialment  el  gen
BRCA2 en famílies amb càncer de mama masculí. En cas de no trobar cap alteració en
els fragments inicials, s'ha de prosseguir l'anàlisi de la resta de les seqüències dels dos
gens.

Quan  s'analitza  un  individu  cal  considerar  la  possibilitat  que  hagi  heretat  més  d'una
mutació si presenta antecedents en les dues branques de la família o si l'estructura de
l'arbre familiar ho suggereix. 
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Cribratge

INDIVIDUS DE RISC MODERAT 

Són dones que presenten un risc acumulat al llarg de la vida de desenvolupar un càncer
de mama que oscil·la entre el 15-24%.

Es recomana afegir  l'autoexploració i  exploració clínica mamària,  la mamografia anual
entre  els  35  i  50  anys  i,  a  partir  dels  50  anys,  adherir-se  al  programa  de  cribratge
poblacional. 

La taxa de detecció de càncer de mama en dones amb història familiar de càncer de
mama és similar a la taxa de dones sense història familiar que tenen uns 10 anys menys.
La quimioprevenció es pot oferir com una opció en assajos clínics.

INDIVIDUS D'ALT RISC 

Són dones que presenten un risc acumulat al llarg de la vida de desenvolupar un càncer
de mama superior al 24%.

No està demostrat que les opcions per a la prevenció i el diagnòstic precoç en dones
portadores de mutació tingui un impacte en la mortalitat. Cal promoure el seguiment dels
individus amb la mutació, així com la participació en estudis d'investigació per avaluar
l'impacte dels programes de detecció precoç .

Les  possibles  opcions  s'han  de  discutir  amb  l'individu,  informant-lo  dels  beneficis  i
limitacions de cadascuna de les estratègies, procurant que la decisió final la prengui el
mateix  individu.  Les  recomanacions  actuals  estan  basades  en  el  consens  i  opinió
d'experts. 
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Opcions i recomanacions per al seguiment i prevenció en portadors de mutació en els gens BRCA1/2
i dones d'alt risc per a càncer de mama hereditari 

Opció Edat Periodicitat

Seguiment i cribratge

• Autoexploració mamària 

• Exploració clínica mama

• Mamografia amb/sense ecografia

• Ressonància magnètica mamària

• Exploració pelviana

• Eco transvaginal

• Colonoscòpia

18 anys
18 anys
25 anys 
25 anys 

30-35 anys 

Mensual 
Semestral
Anual
Anual

Semestral

Ooforectomia profilàctica >35  anys  i
finalitzat  el
desig
reproductiu

Mastectomia profilàctica

Quimioprevenció Sota  assaig
clínic

Taula  5 :  sobre  les  opcions  recomanades  per  portadors  de  mutacions  en  els  gens
BRCA1/2 i dones d'alt risc de càncer de mama hereditari. 

En homes portadors de mutació en els gens BRCA1/2 es recomana el seguiment clínic
amb autoexploració mamària mensual,  exploració clínica i  valoració amb mamografia i
ecografia quan l'exploració sigui  anormal.  També es recomana cribratge de càncer de
pròstata amb examen rectal i PSA   anual a iniciar entre els 40-50 anys. 
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Prevenció

Dieta i estil de vida

No hi ha suficient evidència per suggerir que la modificació de la dieta o estil de vida pugui
tenir  un  impacte  en  el  risc,  però  a  les  dones  amb major  risc  de  càncer  de  mama i
extrapolant a partir de les dades de la població general, se'ls hauria de recomanar reduir
greixos en la dieta, evitar l'obesitat, reduir el consum d'alcohol i  fer activitat física amb
regularitat.

Cirurgies reductores de risc

SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL

En portadores de mutació  en  un dels  gens BRCA1 o BRCA2 es recomana plantejar
cirurgia profilàctica quan la dona hagi finalitzat el seu desig gestacional.

La salpingo-ooforectomia ha demostrat una reducció del risc de càncer de mama i d'ovari.
S'ha  demostrat  la  seva  eficàcia  en  portadores  BRCA1/2.  La  majoria  de  dades  sobre
l'efectivitat de la Salpingo-ooforectomia profilàctica estan basats en estudis, els resultats
d'aquests estudis suggereixen que la salpingo-ooforectomia pot reduir el risc de càncer
epitelial  en un 96% i el  risc de càncer de mama en un 50% en dones portadores de
mutació en els gens BRCA. Per tant té un impacte en la supervivència 

La salpingo-ooforectomia no es recomana a dones d'alt risc de càncer de mama que no
tinguin mutació documentada en els gens BRCA1/2, ja que no és clar l'efecte que pot tenir
aquesta estratègia en la incidència i  supervivència d'aquestes dones i  perquè aquests
casos  poden  estar  associats  a  mutacions  en  gens  encara  no  identificats  que  no
incrementin el risc de càncer d'ovari.

En la relació beneficis/riscos de l'ooforectomia cal considerar els que acompanyen a la
simptomatologia  (  precoç)  menopàusica  juntament  amb  el  risc  cardiovascular  i
l'osteoporosi. L'ús de tractament hormonal substitutiu (THS)  per al maneig de símptomes
associats a la menopausa prematura quirúrgica en dones portadores de BRCA és un tema
controvertit. Sobre la base dels estudis actualment disponibles, sembla que el seu ús no
interfereix en l'efecte protector de l'ooforectomia sobre el risc de càncer de mama, sempre
que s'administrin en un període de curt temps i en menors de 50 anys. No es recomana el
seu ús en dones més grans de 50 anys. 

De tota manera, es requereixen més estudis amb una mostra més gran de dones i un
seguiment més llarg però conèixer l'esquema de tractament hormonal específic que s'ha
de recomanar, la durada del THS i el moment òptim per a realitzar l'ooforectomia. S'haurà
d'individualitzar en cada situació i, només si la simptomatologia associada ho requereix,
es podrà considerar el seu ús en dones joves ( menys de 50 anys) i durant un període curt
de temps. Abans de prendre la decisió, la pacient haurà de ser informada dels beneficis,
limitacions i riscs potencials del THS en portadores de mutació.
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MASTECTOMIA BILATERAL PROFILÀCTICA 

La decisió de la indicació i de quan s'hauria d'iniciar una mastectomia bilateral reductora
de risc en el càncer de mama hereditari és molt complexa.

Si una dona, després de l'assessorament genètic, opta per la mastectomia profilàctica, és
fonamental oferir un tècnica al més efectiva possible. La mastectomia subcutània no es
recomana per la quantitat de teixit mamari residual amb potencial de malignitzar-se.

La  gran  majoria  d'experts  recomanen  la  mastectomia  total  amb  conservació  de  pell
(resecció de tota la mama, incloent-hi el complex arèola-mugró, preservant-se el múscul
pectoral i els ganglis limfàtics axil·lars que no han de disseccionar-se, a menys que es
detectés  càncer  de  mama a  l'estudi  anatomopatològic de  les  mames),  perquè  és  el
mètode amb el qual quedarà menys teixit mamari residual.

Es  considera  que  la  mastectomia  bilateral  reductora  de  risc  disminueix  de  manera
significativa ( 90%), però no elimina, el risc de càncer de mama en dones portadores de
mutació, per tant cal un seguiment clínic a llarg termini d'aquests pacients. Hi ha pocs
estudis que avaluïn el seu impacte en la qualitat de vida.

La mastectomia profilàctica redueix el redueix el risc però no  l'elimina completament. Es
tracta,  d'altra  banda,  d'un  procediment  irreversible  amb  una  morbiditat  quirúrgica
associada.  Comporta  també  implicacions  psicològiques  (canvi  en  la  imatge  corporal,
depressió, impacte en la sexualitat, pèrdua de sensibilitat ) que la reconstrucció quirúrgica
pot reduir.

Una cirurgia profilàctica no és una decisió urgent.  Cal  que sigui  fruit  d'una informació
exhaustiva per part dels professionals implicats i de la reflexió de la dona. No s'hauria de
fer cirurgia reductora de risc si se sospita que és una decisió precipitada.

Considerant l'absència d'evidència robusta que aquesta estratègia redueixi  la mortalitat
d'aquestes dones portadores de mutació, la mastectomia profilàctica no ha de presentar-
se com una recomanació, sinó com a una opció per a la prevenció.
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CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARIS

Tractament 

Es considera que el tractament conservador del càncer de mama és una opció raonable i
apropiada en dones portadores de mutació als gens BRCA1/2

Quimioprevenció

Càncer  de mama: Cal  tenir  en  compte  que hi  ha  estudis  que han demostrat  que el
tamoxifèn, l'ooforectomia profilàctica o tos dos poden reduir de manera significativa el risc
d'un segon càncer de mama. No hi ha dades suficients per recomanar tamoxifèn , un
fàrmac,  per a la prevenció primària del càncer de mama en portadores de mutació.

En dones e risc moderat per càncer de mama, mentre que el tamoxifèn va ser aprovat per
la Food and Drug Administration per a la prevenció del càncer de mama, a Europa encara
no es recomana com  agent quimiopreventiu. Encara queden molts interrogants: el fàrmac
òptim, l'edat d'inici, la durada del tractament i la magnitud en la reducció del risc.

Actualment, la quimioprevenció en dones d'alt risc per càncer hereditari i en portadores de
mutació hauria de considerar-se en el context d'assajos clínics. 

Càncer d'ovari: Hi ha estudis que suggereixen un efecte protector del risc d'aparició de
càncer d'ovari en portadores de mutació associat a l'ús dels anticonceptius orals, per la
qual  cosa  podria  plantejar  (  o  no  desaconsellar)  el  seu  ús  en  dones  d'alt  risc  que
pertanyen a famílies amb criteris de càncer d'ovari hereditari i baixa expressió de càncer
de mama. 
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CONCLUSIONS PART TEÒRICA 

CONCLUSIONS PART TEÒRICA 

• El càncer hereditari és una mutació que succeeix en les cèl·lules sexuals.  Aquest
fet  provoca  que els descendents portin aquella mutació i per tant tinguin molta
més probabilitat,  comparat amb una persona normal, a desenvolupar un càncer.
Cada mutació dóna lloc a un tipus de càncer. 

•  Els avantatges d'un càncer hereditari amb un càncer esporàdic són els següents:

◦En alguns tipus de càncers hereditaris podem prevenir-lo.

◦Al saber que aquesta persona és portadora, tindrà una vigilància més regular i
el càncer és detectara d'hora. Per tant tindrà menys possibilitats de morir per
aquell càncer.

• Els  desavantatges  d'un  càncer  hereditari  amb  un  càncer  esporàdic  són  els
següents:

◦  Les persones que viuen sabent que tenen una mutació que els i pot portar a un
càncer, viuen constantment amb angoixa i estres.

◦Els  familiars  que  no  tenen  la  mutació,  normalment,  s'acostumen  a  sentir
culpables  ja  que  els  altres  familiars  la  tenen.  Sobretot  això  passa  amb  els
germans.

◦Tindre  aquesta  mutació  no  vol  dir  que  no  es  puguin  tenir  altres  càncers
esporàdics.

 

• En  una  persona  és  poden  fer  moltes  mutacions  al  llarg  de  la  vida,  moltes
d'aquestes encara no sabem el significat. Per això hi ha una gran dificultat en troba
les síndromes de càncer hereditari.  A més el fet de no trobar una mutació no vol dir
que aquell individu no tingui aquell càncer hereditari, ja que la mutació pot estar en
un altre gen. Aquest fet passa ja que no podem seqüenciar tots els gens d'una
persona. 

• Tot i l'avanç de la ciència en aquest àmbit, actualment no s'ha trobat cap cura i les
prevencions actuals són molt agressives. Aquest fet suposa que les prevencions
puguin ser un problema per la persona. En el  cas del  càncer de mama i  ovari
hereditari una mastectomia bilateral pot suposar un problema psicològic, social ...
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PART PRÀCTICA
 En la part pràctica realitzarem les primeres parts per fer un consell genètic que serien els
arbres genealògics, els tests genètic i les possibles respostes.

Com a part pràctica he realitzat 5 arbres genealògics, amb tota la teoria explicada, he
explicat els tests genètic i les seves respostes i per finalitzar he explicat amb dues línies el
seqüenciador que s'utilitza a l'hospital Sant Pau. 

Per  realitzar aquesta part  pràctica vaig anar 2  vegades a l'hospital  Sant  Pau on vaig
aprendre al costat de la doctora Teresa Ramón y Cajal com és donaven els resultats dels
tests. La segona vegada vaig anar amb la infermera Consol que em va explicar com és
feien els arbres genealògics. 

Com no tenia cap programa per  fer  els  arbres genealògics,  els  e  fet  manualment   a
l'ordinador amb el programa LibreOffice Draw. Per tant dir que mentre que en l'Hospital
tarden 5 minuts, gràcies al programa que tenen,  jo vaig estar bastant temps. 
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ARBRES GENEALÒGICS

ARBRES GENEALÒGICS
Un dels  primers  passos  per  la  valoració  de  càncer  i  assessorament  consisteix  en  la
recollida de l'historial mèdic personal i familiar.  En aquesta taula és descriu la informació
que és tindria que recollir sobre l'historial mèdic de les persones: 

Preguntes per a tots els individus  Preguntes per els pacients de càncer 

Edat Òrgan on es va diagnosticar el tumor 

Historial  personal  de  tumors  benignes  o
malignes

Edat del diagnòstic

Malalties greus Nombre  de tumors 

Hospitalitzacions Patologia de tumors benignes 

Cirurgies Tractament

Biòpsies Histologia   i grau tumoral 

Història reproductiva

Proves de detecció precoç de càncer

Exposicions ambientals 
Taula 1: Recollida de l'historial mèdic personal d'individus amb o sense càncer

De forma addicional s'hauria de afegir la freqüència de les proves de detecció precoç de
càncer i detalls sobre la exposició ambiental de alcohol, tabac i dieta.

Obtenir i analitzar un arbre genealògic és molt important en l'assessorament genètic. És
recomana recollir informació mèdica de 3 generacions utilitzant la nomenclatura estendard
e informació sobre la consanguinitat, adopcions i races o procedència dels antecedents. 

     

Figura 1: Principals símbols dels arbres genealògics 
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ARBRES GENEALÒGICS

L' informació més rellevant s'obtindrà dels familiars de primer i segon grau, tot i que és
recomanable   ampliar  el  arbre  fins  a  familiars  de  tercer  grau (  cosins/es,  oncles/ties,
avis/es...).

Els principals punts són:  

1. Ampliar l'arbre al voltant de cada diagnòstic de càncer. L'objectiu principal és observar
si existeix un patró de transmissió hereditària dels diferents diagnòstics de càncer entre
els familiars.

2. Confirmació dels diagnòstics. En els tumors de mama, pròstata i melanoma solen ser
correctes.

3.  Afegir  tumors  no  malignes.  Alguns  d'ells  poden  estar  relacionats  amb  diferents
síndromes, com la poliposis familiar colònica. 

4. Considerar els familiar no afectats. La sospita d'un patró d'herència vindrà determinat
per la proporció de familiars afectats o no afectats i evidentment aquesta valoració serà
més difícil amb famílies petites.

5.  Utilitzar  l'arbre  genealògic  com una  eina  psicològica.  Quan  es  pregunta  sobre  els
antecedents familiars, es pot anar percebent com han sigut las vivències de càncer a la
família, quina és el risc de desenvolupar càncer, com és la dinàmica familiar, i actituds
davant de mesures de detecció precoç o prevenció.

La interpretació de l'arbre genealògic resultarà clau per classificar a les famílies de baix,
moderat o alt risc d'un síndrome de predisposició hereditària al càncer: 

1. Risc baix: pot ser que hi hagin alguns tipus de càncer en la família, però segueixen un
patró equivalent a la població general, per tant, poc probable de ser una predisposició
genètica. Las recomanacions de detecció precoç de càncer seran les mateixes que les de
la població general.

2. Risc moderat: Són famílies amb una agregació moderada de càncer. Pot suggerir una
síndrome de càncer però algunes característiques són inconsistents. Pot realitzar-se un
estudi genètic de la síndrome tot i que la probabilitat d'una mutació sigui molt baixa.

3. Risc alt: Es classifiquen en aquest grup aquelles famílies amb una alta sospita d'una
predisposició genètica. El estudi genètic pot ser una opció per confirmar la sospita clínica i
distingir aquells individus portadors dels que no.

Dita  la  teoria  procedirem a  crear  els  arbres  genealògics,  4  D'aquests  arbres  es  van
realitzar a l'Hospital Sant Pau amb l'ajuda de l' Infermera Consol. El 5é el vaig realitzar
sola.  Com la informació personal  és privada en els arbres solament sortira l'edat dels
individus, el càncer que han tingut, l'edat en que l'han sofert, el sexe i el historial clínic del
individu al que se li fa el arbre genealògic.  
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CAS 1

CAS 1
Amb aquest cas sospitem d'un home amb una síndrome de càncer hereditari de còlon.
Primer recollirem l'historial clínic, seguidament farem l'arbre genealògic amb la informació
familiar, valorarem el risc i  realitzarem el consell genètic. 

Historial Clínic: 

• Carcinoma de les cordes Vocals als 56 anys. 

• Càncer de pulmó als 63 anys ( era fumador ).

• Càncer al recte als 67 anys 

Figura 2: Arbre genealògic del cas 1

 Valoració de risc: 

Home de 69 anys amb triple neoplàsia: corda vocal, pulmó i al recte als 67 anys, una edat 
relativament normal. Té un familiar de primer grau amb un càncer al recte i el seu pare va 
tindre un tumor digestiu, relacionat amb el càncer de còlon. Segons els criteris 
d'Amsterdam no compleix tots els necessaris. Només en compleix 1 del criteris 
d'Amsterdam I i dos dels criteris d'Amsterdam II  : 
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Criteris clínics de sospita diagnòstica del càncer colorectal hereditari no poliposi (CCHNP) 

Criteris d'Amsterdam I (han de complir-se tots els criteris) 

1-Tres familiars afectats per el càncer colorectal, mínim un d'ells ha de ser en primer grau de 
parentesc amb els altres dos.  

2- Mínim, dues generacions han d'estar afectades

3-Mínim, 1 càncer colorectal diagnosticat abans dels 50 anys 

4-Exclusió del diagnòstic de poliposi adenomatosa familiar. 

Criteris d'Amsterdam II (han de complir-se tots els criteris) 

1- Tres familiars amb càncer colorectal, endometri, intestí prim, urèter, o pelvis renal. Un en primer 
grau dels altres dos.

2-Mínim dues generacions afectades

3-Mínim un càncer diagnosticat abans dels 50 

4- Exclusió del diagnòstic de poliposi adenomatosa familiar.

Taula 2: Criteris d'Amsterdam I i II. Per l'elecció de candidats per un estudi genètic. 

Per tant podríem dir que és tracta d'un cas de risc moderat. Tot i que les possibilitats són
molt baixes se li realitzara un estudi genètic a la part extreta del recte, que es guarda a
l'hospital. 

CONSELL GENÈTIC: 

Primer de tot en una carta informativa se li va informar de tota la informació que tenia que
porta i el perquè. A més en aquesta sessió també se li a explicat per que volem aquesta
informació, i que és el càncer hereditari...  

Al individu se li ha dit que en l'arbre genealògic no s'ha trobat un patró que indiqui un risc
alt. Tot i això al tenir un germà amb el mateix càncer i un pare amb un càncer digestiu se li
realitzara un estudi dels gens tot, i que les possibilitats siguin molt baixes. 

Tot indica que és pot tractar d'agregació familiar que ja hem vist que es dóna entre un 10-
30% de la població. 

En  conclusió,  si  l'estudi  dels  gens  no  detecta  cap  mutació,  tindrà  que  seguir  les
recomanacions de prevenció per la població general que es troben a la pàgina següent. 
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CAS 2

CAS 2
Amb aquest cas sospitem d'un home amb una síndrome de càncer hereditari de còlon.
Primer recollirem l'historial clínic, seguidament farem l'arbre genealògic amb la informació
familiar, valorarem el risc i  realitzarem el consell genètic. 

Historial Clínic: 

• Doble càncer de còlon. 

• Fumador fins als 33 anys 

Figura 3: Arbre genealògic del cas 2.

 Valoració de risc: 

Home de  70  anys  amb doble  càncer  de  còlon,  una  edat  relativament  normal.  Té  un
familiar de primer grau amb un càncer de pulmó, no té res a veure amb el càncer de
còlon. i el seu pare va tindre un tumor digestiu, relacionat amb el càncer de còlon. Els
únics que poden estar relacionats són el seu cosí de 77 anys amb un càncer de testicles i
el  seu germà amb un tumor  a  la  bufeta.  Però  tot  i  això  no compleix  tots  els  criteris
d'Amsterdam I,II
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Criteris clínics de sospita diagnòstica del càncer colorectal hereditari no poliposi (CCHNP) 

Criteris d'Amsterdam I (han de complir-se tots els criteris) 

1-Tres  familiars  afectats  per  el  càncer  colorectal,  mínim  un  d'ells  ha  de  ser  en  primer  grau  de
parentesc amb els altres dos.  

2- Mínim, dues generacions han d'estar afectades

3-Mínim, 1 càncer colorectal diagnosticat abans dels 50 anys 

4-Exclusió del diagnòstic de poliposi adenomatosa familiar. 

Criteris d'Amsterdam II (han de complir-se tots els criteris) 

1- Tres familiars amb càncer colorectal, endometri, intestí prim, urèter, o pelvis renal. Un en primer
grau dels altres dos.

2-Mínim dues generacions afectades

3-Mínim un càncer diagnosticat abans dels 50 

4- Exclusió del diagnòstic de poliposi adenomatosa familiar. 

  Taula 3: Criteris d'Amsterdam I i II. Per l'elecció de candidats per un estudi genètic. 

Per tant podríem dir que és tracta d'un cas de  baix risc.

CONSELL GENÈTIC: 

Primer de tot en una carta informativa se li va informar de tota la informació que tenia que
porta i el perquè. A més en aquesta sessió també se li a explicat per que volem aquesta
informació,  i que és el càncer hereditari...  

En l'arbre genealògic que se li ha fet no s'ha trobat un patró que indiqui un risc alt. 

En conclusió, tindrà que seguir les recomanacions de prevenció per la població general
que trobem anteriorment.
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CAS 3
Amb aquest cas sospitem d'una dona amb una síndrome de càncer hereditari de mama.
Primer recollirem l'historial clínic, seguidament farem l'arbre genealògic amb la informació
familiar, valorarem el risc i  realitzarem el consell genètic. 

Historial Clínic: 

• Càncer de mama als 54 anys . 

• Segon tumor al pit als 58 anys.

• Tractada amb una mastectomia subcutània amb reconstrucció immediata.

• Tractament de prevenció de càncer d'ovaris amb una ovariectomia bilateral. 

• Pren pastilles Letrozol

 Figura 4: Arbre genealògic del cas 3
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Valoració de risc: 

Dona  de  58  anys  amb doble  càncer  de  mama a  una  edat  relativament  normal.  Les
persones del seu arbre genealògic que ens poden donar alguna informació són la seva
mare amb un tumor al pit i la seva cosina amb un càncer de mama. Però no compleix cap
criteri  dels següents: 

Criteris de derivació (des d'atenció primaria) a una consulta d'avaluació de risc de càncer de
mama/ovari en una unitat hospitalària de càncer familiar

Dos o més casos de càncer de mama i/o ovari en la mateixa línia familiar.

Edat jove al diagnòstic de càncer de mama (<50 anys) 

Càncer de mama i ovari en el mateix individu 

Càncer de mama en l'home

Càncer de mama bilateral ( un dels tumors diagnosticat <50 anys) 

  Taula 4: Criteris. Per l'elecció de candidats per un estudi genètic. 

CONSELL GENÈTIC: 

Primer de tot en una carta informativa se li va informar de tota la informació que tenia que
porta i el perquè. A més en aquesta sessió també se li a explicat per que volem aquesta
informació, que és el càncer hereditari...  

Aquesta dona podríem dir que és tracta d'un cas de risc baix. Però ens han informat que a
la seva cosina li estan fent un estudi genètic Aragó. Esperarem als resultats i la   tornarem
a citar per fer-li un estudi genètic, si la seva cosina té una mutació.  En cas contrari només
tindrà  que  seguir  les  recomanacions  generals  per  la  població,  i  els  tractaments  o
prevencions que li recomani el seu metge. 
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CAS 4
Amb aquest cas tenim a una dona que la seva filla se li ha detectat una mutació al gen
BRCA2, que causa el càncer de mama i ovari. Per tant li volem fer un estudi genètic per
comprovar si ella es la portadora de la mutació o era el seu  difunt marit. Primer mirarem
l'arbre genealògic i li realitzarem el consell genètic. L' historial clínic el té l'hospital però
sabem que no a sofert cap càncer. 

Figura 5: Arbre genealògic del cas 4 

 Valoració de risc: 

Tot i que tot indica que és més probable que la mutació sigui per part paterna ja que el
marit va tindre un càncer de mama, poc probable en homes. No podem descartar a la
dona ja que la seva mare també va tindre un càncer de mama. 

CONSELL GENÈTIC: 

Aquesta dona se li farà  una extracció de sang, d'uns 10 ml. Abans però el consell genètic
s'ha encarregat d'explicar que és el càncer hereditari, per que serveix la extracció de sang
i la importància que té la prevenció en aquesta àrea. Que seria un breu resum de la part
teòrica d'aquest treball. Després de la explicació, es dóna un qüestionari que ha d'omplir a
casa, on hi ha la informació general com per exemple:  la menstruació, a quina edat va
tindre el seu primer fill... Informació que vol el hospital, per la investigació. Desprès es
firma el consentiment per l'extracció de sang. I per finalitzar es firma un document amb el
que ella dóna el consentiment per què l'hospital amb la sang que sobri pugui utilitzar-la
per la investigació .

58



CAS 4

Firmats tots els papers, la dona va a fer-se l'extracció de sang i al cap d'uns mesos serà
citada de nou per rebre els resultats. 
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CAS 5
Amb aquest cas sospitem d'una dona amb una síndrome de càncer hereditari de mama.
Primer recollirem l'historial clínic, seguidament farem l'arbre genealògic amb la informació
familiar, valorarem el risc i  realitzarem el consell genètic. 

Historial Clínic: 

• Càncer de mama als 36 anys . 

• Tractada amb una  cirurgia conservadora, s'extreu només una part del  pit,  on si
troba el tumor. 

• Va prendre pastilles Tamoxifen durant 5 anys 

Figura 6: Arbre genealògic del cas 5

 Valoració de risc: 

Tot i que va tindre un càncer de pit a una edat anormal als 36 anys, cap membre més de
la família a sofert un càncer de mama i/o ovari. Per tant no trobem cap patró que ens
indiqui una mutació als gens. Per altre banda ens vam informar que la pacient és va fer un
anàlisi genètic, a Estats Units, per mirar la probabilitat d'un segon càncer a la mama i
aquest  era d'un 11%. Al  ser tan baix el  tant per cent,  podem intuir  que no hi  ha cap
mutació. 
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Criteris de derivació (des d'atenció primaria) a una consulta d'avaluació de risc de càncer de
mama/ovari en una unitat hospitalària de càncer familiar

Dos o més casos de càncer de mama i/o ovari en la mateixa línia familiar.

Edat jove al diagnòstic de càncer de mama (<50 anys) 

Càncer de mama i ovari en el mateix individu 

Càncer de mama en l'home

Càncer de mama bilateral ( un dels tumors diagnosticat <50 anys) 

  Taula 4: Criteris per l'elecció de candidats per un estudi genètic. 

CONSELL GENÈTIC: 

Aquesta dona tindrà que seguir els consells de recomanació per la població en general. 
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TEST GENÈTIC
Amb la excepció d'aquelles síndromes en les que la realització del  estudi  genètic pot
influir clarament en el maneig mèdic del individu mitjançant una maniobra efectiva en la
prevenció d'un determinat càncer,  el  test genètic hauria d'oferir  com una opció més a
considerar en el  maneig mèdic dels individus. El últim consens publicat de la societat
americana d'oncologia clínica (ASCO) recomana oferir un test genètic quan: 

1.  El  individu  tingui  una  història  personal  o  familiar  suggestiva  d'una  síndrome  de
predisposició hereditària al càncer.

2. És poden interpretar els resultats del estudi genètic.

3. Els resultats del estudi genètic ajudaran en el diagnòstic o influiran en el maneig mèdic
o quirúrgic del individu o dels seus familiars en risc.

Donada  la  baixa  prevalença  de  mutacions  en  la  població  general  actualment  no  es
considera apropiat utilitzar aquests tests genètics en individus asimptomàtics  sense cap
factor de risc d'una predisposició hereditària al càncer. 

A més  en els  casos  que  un individu  o  família  té  característiques  d'una  predisposició
hereditària al càncer, el individu pot optar per no realitzar-se el test genètic. Per el contrari,
alguns individus amb poca informació familiar per absència de contacte o famílies petites
podrien optar per el test genètic per obtenir informació més precisa del seu risc. Per això
és molt important que la primera persona de la família que es realitzi el test genètic sigui
la que pugui oferir la màxima informació, és a dir, una persona afectada per el càncer i a
ser possible amb les característiques clíniques més pròpies de la síndrome que es sospita
( edat jove al diagnòstic, un patró clar, etc.) Si no existeix cap persona viva pot plantejar-
se  realitzar  el  estudi  a  partir  de  material  conservat  d'algun  familiar  mort,  però  las
limitacions tècniques aquests estudis  són moltes més. A si  mateix,  pot  plantejar-se la
opció de testar un individu sa, però un estudi negatiu no serà informatiu perquè no es
podrà descartar una mutació en la resta de la família. 

Las alternatives a la realització d'un estudi genètic són no realitzar el test i adoptar un
seguiment intensiu equivalent als portadors d'una mutació; revalorar la decisió del test; o
extreure i conservar una mostra de ADN del pacient o familiar  per un estudi posterior amb
interès dels altres familiars o descendents. 

Fases d'assessorament genètic: test genètic.

En general, hi ha una major tendència a donar pes als beneficis potencials del test genètic
i no considerar les seves possibles limitacions. L' assessorament previ al estudi genètic es
un  bon  moment   per  presentar  una  visió  balancejada  i  pot  ser  recomanable  que  el
professional pregunti al individu sobre els pros i contres que percep sobre el test genètic.

Entre les possibles limitacions i beneficis s'ha de destacar: 
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1. Resultat no concloent, de significat incert, és a dir, no informatiu:

És un resultat negatiu en absència d'una mutació coneguda a la família o un resultat del
qual és desconeix el seu significat patològic.  El risc de càncer és el mateix que el valorat
previ al estudi genètic perquè no ha donat un resultat informatiu. Investigacions posteriors,
poden ajudar  a  confirmar  el  significat  patològic  o  no  de la  variant  de  significat  incert
( mutacions missense generalment). En aquests casos, pot ser necessari estudiar altres
membres de la família amb fins d'investigació. A més de continuar amb les recomanacions
de detecció precoç d'un grup d'alt  risc i persistir  la incertesa sobre el risc, fet que pot
ocasionar malestar psicològic.

2. Resultat positiu en la primera persona estudiada en la família:

Pot ocasionar preocupació de com i quan transmetre la informació als altres membres de
la família i com afrontar les pròpies reaccions i les dels demès. Per altre banda, aquest
resultat proporciona informació precisa sobre el risc, permet explicar l'agregació familiar
de càncer  i és una oportunitat per que aquesta persona pugui informar als altres familiars
interessats en classificar el seu risc.

3. Resultat positiu en una persona sana amb risc:

Pot ocasionar ansietat i interferir en las recomanacions de detecció precoç del càncer, així
com un excés de preocupació, sensació de culpabilitat davant dels risc de transmetre la
mutació a la descendència, o alterar les relacions familiars. Però també permet que la
persona s'adhereixi a unes mides de seguiment més intensives que permetin la detecció
precoç o prevenció de càncer, protocols de quimioprevenció o cirurgies reductores de risc.

4. Resultat verdader negatiu:

En alguns casos, podria ocasionar una negligència absoluta a qualsevol recomanació de
detecció precoç del càncer, inclús les recomanades a la població general, la qual el seu
risc no està exempt.  També podria ocasionar l'anomenada culpabilitat  del  supervivent,
preferint ser ell/ella la persona portadora en vers un altre familiar proper. Per el contrari, la
persona que sap que no és  portadora  pot  evitar  adherir-se  a  mesures de seguiment
intensiu i sentir-se alleugerada de que la seva descendència no tingui un risc incrementa
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Informe de laboratori en el càncer hereditari

La introducció i difusió progressiva de proves genètiques comparteix elements de qualitat
en la seva realització i existeixen diferents iniciatives coordinades en l'àmbit europeu que
persegueixen aquesta finalitat, especialment quant a estàndards dels laboratoris.

A l'informe ha de fer-se constar com a mínim les dades d'identificació de l'individu, el tipus
de mostra biològica analitzada , els gens analitzats i les tècniques utilitzades.

S'han de descriure les mutacions i variants segons la nomenclatura internacional. No fa
falta informar dels polimorfismes.

S'ha de fer constar el caràcter patològic i associat a l'augment de risc de patir la malaltia o
bé el significat biològic desconegut.

Si no s'ha detectat cap alteració , s'ha de fer constar que no es pot descartar la presència
d'una mutació en els gens estudiants ni  la predisposició hereditària a desenvolupar la
malaltia.

En els casos en els quals s'ha identificat una mutació clarament patogènica, es pot oferir
l'estudi directe predictiu a tots els familiars de risc.

En els casos en els quals es desconeix el significat de la variant genètica detectada, no es
pot oferir l'estudi predictiu i es requerirà que els genetistes i clínics valorin els possibles
estudis posteriors i les recomanacions clíniques.

Laboratori...........

Pacient
Nom (identificació)

Motiu de la consulta o derivació

Mostra
-tipus de mosta
-data d'arribada de la mostra
-data d'emissió del resultat/ informe 

Metodologia d'anàlisi genètica

Resultats
-gen estudiat
-resultats de l'anàlisi genètica (nomenclatura normalitzada)
-interpretació clínica(dels resultats de l'estudi genètic)
-altres opcions o recomanacions

Firmes autoritzades

A l'hospital  Sant Pau és realitzen el  tests  genètics,  però només per les mutacions de
síndrome de càncer de mama/ovari hereditaris, encara que el consell genètic és realitza
de tots els tipus de càncer amb una síndrome de càncer hereditària. El test genètic de
còlon, per exemple, és realitza a l'hospital de Bellvitge.

Els tests genètics és realitzen amb un ordinador que seqüencia el  gen determinat, en

64



TEST GENÈTIC

aquest cas BRCA1/BRCA2 i analitza el tipus de mutacions establertes que poden donar a
un càncer de mama/ ovari.   

Desprès  es  donen  el  resultats  que  hem explicat  anteriorment  i  és  realitza  el  consell
genètic, explicat en la teoria. 

IMATGE 2: Seqüenciador automàtic “Genetic Analyzer Life Technologies” que s'utilitza a
l'hospital Sant Pau, per fora connectat a l'ordinador i l'estructura per dintre. 

Més  informació  del  seqüenciador:
http://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/brochures/cms_064680.pdf
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CONCLUSIONS PART PRÀCTICA 

• Tot i  que els arbres genealògics són un bon mètode per detectar un patró que
indiqui un càncer hereditari, hi ha casos on el arbre genealògic no ens serveix de
gaire.  Perquè  és  poden  trobar  casos  amb  insuficient  informació  familiar,  per
exemple:  famílies que poden tindre  una predisposició   hereditària  al  càncer  de
mama i la majoria de  persones en la família són homes. Com els homes tenen
menys  possibilitats  de  tenir  un  càncer  de  mama  no  ens  aporten  suficient
informació. Altres casos de insuficient informació és quan els llaços familiars és
trenquen o els avis moren joves. 

• Els tets genètics actualment són un gran avanç per la genètica ja que la seqüència
d'un gen s amb una maquina i la informació va directament a l'ordinador. Tot i això
al  no tenir  suficient informació per els resultats  ens trobem  un problema. Això
passa perquè la genètica encara ara es un àmbit amb desenvolupament. 
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CONCLUSIONS DE TOT EL TREBALL

• Pel càncer colorectal hereditari o síndrome de Lynch no tenim prevencions. Tot i
això s'ha comprovat que el cribratge amb colonoscòpia o el cribratge ginecològic
amb dones disminueix la mortalitat.

• Pel  càncer  de  mama  i  ovari  hereditaris  si  que  tenim  prevencions.  Aquestes
prevencions són la SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL i la MASTECTOMIA
BILATERAL PROFILÀCTICA. Que són dues cirurgies que disminueixen el risc. Per
tant són prevencions bastant agressives. 

• Quan  un  individu  amb  càncer  pot  tindre  una  possible  síndrome  de  càncer
hereditari, és derivat al consell genètic. En aquest àmbit una infermera li realitzara
un arbre genealògic. Sí és troba un patró, a partir d'uns criteris establerts diferents
per cada síndrome, se li realitzara un test genètic.
En cas de que surti positiu, és cridaran els familiars els quals se'ls i realitzara un
test genètic. Els que siguin portadors de la mutació se'ls donara informació amb els
tipus de prevenció, el seguiment que tindran que fer... Tot això és pot fer gràcies al
consell genètic, ja que s'encarrega de detectar les mutacions, informar als familiars
i intentar prevenir.
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GLOSSARI
Adenoma:  tumor  originat  a  les  cèl·lules  de  l'epiteli  glandular  i  de  característiques
benignes.

Adenocarcinoma colorectal: Tumor  maligne de l'epiteli  glandular o dels seus conductes
excretors del colon.

Anatomopatològic:  Referencia  a  les  alteracions  anatòmiques  dels  òrgans  a  nivells
macroscòpic i microscòpic

Àcid desoxiribonucleic (DNA):El DNA s'encarrega de guardar tota la informació genètica
de la cèl·lula. Està format, per dues cadenes de nucleòtids enrotllades entre si formant
una doble hèlix en tots els éssers vius excepte en alguns virus. 

 

Anàlisi  antigen  protàtic  específic  (PSA):  és  una  substància  proteica  sintetitzada  per
cèl·lules de la pròstata. Una petita part del PSA passa a la circulació sanguínia d'homes
malalts, i es precisament aquesta substància que passa a la sang, la que és calcula pel
diagnòstic i seguiment del càncer  de pròstata

Àcid ribonucleic (RNA):  El RNA és una cadena formada per nucleòtids, amb una pentosa
diferent al DNA i les bases iguales excepte la Timina que en el RNA és Uracil.

De RNA en la cèl·lula hi trobem diferents tipus: RNA de transferència, RNA missatger,
RNA ribosòmic, RNA nucleolar.
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• RNAde transferència: Té com a funció transportar aminoàcids específics fins als
ribosomes, on, segons la seqüencia especificada d'un RNA missatger es sintetitzen
proteïnes. Té forma de fulla de trebol i te un braç anticodó i el braç acceptor que
transporta l'aminoàcid. 

• RNA missatger: té la funció de copiar la informació  continguda en el DNA i dur-la
fins als ribosomes, per que si sintetitzin les proteïnes a partir dels aminoàcids que
aporten els RNA t ( ARN de transferència).

Abans d'anar als ribosomes el RNA missatger té una sèrie d'informació copiada del 
ADN que sobra anomenats introns i una serie de segments importants anomenats 
exons els introns són suprimits i no apareixen en el RNA missatger final que anirà 
als ribosomes. 

El RNA té com a funció:

• El RNA missatger copia la informació genètica del DNA i la porta fins als ribosomes,
perquè juntament amb el RNA de transferència  sintetitzin les proteïnes ( procés
anomenat traducció). Cada tres nucleòtids( del RNA missatger)  que anomenarem
codó, s'ajunten amb tres nucleòtids del anticodó (del RNAtransferent) i formen un
aminoàcid, i  així es va repetint l'acció amb tots els triplets del RNA missatger fins
que toca amb un triplet  que s'anomena STOP que és l'últim triplet,  per  tant  la
proteïna ja esta acabada. I amb aquest procés es formen totes del proteïnes. 

• Cada gen codifica per una proteïna 
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• Cada triplet codifica per un aminoàcid de la proteïna.

Carcinogènesi:  Procés pel  qual  una cèl·lula adquireix la  capacitat  de multiplicar-se in-
controladament, arribant a invadir altres òrgans del cos. Aquest procés de transformació
d'una  cèl·lula   normal  en  una cèl·lula   cancerígena pot  durar  anys.  Es produeix  una
alteració en els gens de la cèl·lula, en el seu DNA.

Cèl·lules hematopoètiques: cèl·lules responsables de la producció de cèl·lules sanguínies.

Cirurgia profilàctica: cirurgia que serveix per prevenir una malaltia.

Colectomia:  qualsevol  de  les  diferents  tècniques  quirúrgiques  d'extirpació  de  part  de
l'intestí  gros  o  còlon.  Dintre  d'una  colectomia  podem distingir  dos  tipus  de  tècniques
quirúrgiques:  la  colectomia total,  que s'extirpa  tot  el  còlon  i  la  colectomia parcial  que
únicament s 'extirpa una part del còlon. 

Endoscopi: Instrument per a l'exploració visual dels conductes o cavitats internes del cos
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humà; consisteix en un tub proveït d'un sistema d'il·luminació  en el seu interior

Endoscòpia:  Exploració instrumental de la superfície interna les cavitats i  conductes de
l'organisme mitjançant un endoscopi. 

Exó: cadascun dels segments d'un gen que són transcrits i la transcripció dels quals és
empalmada entre ells per formar l'àcid ribonucleic (ARN)  missatger. 
Ganglis  limfàtics:  són  components del sistema  limfàtic que  actuen  com  a  filtres  per  a
partícules estranyes i contenen leucòcits.  

G0:  La  fase  G0  és  un  període  de  les  cèl·lules  on  estan   quietes,  és  a  dir,  no  és
reprodueixen. Però segueixen fent les funcions vitals de la cèl·lula. 

Hemizigosi: és el cas d'un gen que està present en una sola còpia en un individu diploide 

Histerectomia:  Intervenció quirúrgica ginecològica que consisteix a extirpar l'úter.

Homozigosi: formació d'un zigot per la unió de dues gàmetes que tenen un o dos parells
de gens idèntics, en el cas de les mutacions és refereix quan les dues gàmetes tenen la
mateixa mutació en els dos gens .

Letrozol:  és un medicament inhibidor de l'aromatasa no esteroide i actua disminuint la
quantitat  d'estrògens que produeix el cos. Això pot retardar o parar el creixement d'algun
tipus de cèl·lules del càncer de mama que necessiten estrògens per créixer. 

Marcadors genètics: és un segment d' ADN amb una ubicació física identificable en un
cromosoma i la seva herència genètica es pot rastrejar, aquests estan distribuïts per tot el
genoma i gràcies  això és poden realitzar estudis del lligament genètic en famílies que
pateixen una determinada malaltia genètica per determinar si aquesta malaltia està en
algun d'aquests marcadors i facilitar la identificació del gen responsable.

Microsatel·lits: segment de DNA que consisteix en la repetició ( de 5 a 50 vegades) d'un
conjunt ( de 1 a 16)  de nucleòtids. 

Mieloma múltiple: És un càncer que comença a les cèl·lules plasmàtiques del medul ossi 

Neoplàsia: tumor maligne 

Neoplàsia metacrònica: tumor desenvolupat en diferents moments temporals. 

Nucleòtids: Són unitats que composen el DNA i el RNA, formades per una pentosa( ribosa
DNA) (desoxiribosa RNA) un grup fosfat ( H3 PO4) i bases nitrogenades que en el cas del
DNA són (  Adenina,  Citosina,  Timina i  Guanina)  i  en  el  cas  del  RNA són (  Adenina,
Citosina , Uracil i Guanina).
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Poliposi colònica  familiar (PAF): és una malaltia hereditària poc freqüent caracteritzada
per l'aparició d'un gran nombre de pòlips  endomatosos ( es un tumor benigne epitelial el
qual la seva estructura interna es semblant a la de una glàndula) en el còlon a partir dels
20 o 30 anys. Aquests pòlips tenen una gran probabilitat de augmentar a partir dels 30
anys i transformar-se en un càncer de colon. 

tamoxifèn: El tamoxifèn pertany a una serie de medicaments com el Letrozol amb l'única
diferencia que depenent la situació de la dona és recomana un o l'altre. 

Salpingo-ooforectomia: extirpació quirúrgica d'ovaris i trompes de fal·lopi.
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• GUIA DE PRÀCTICA CLÍNICA  (OncoGuia del consell assessorament genètics en
el càncer hereditari.) http://www.coec.cat/_pdf/oncoguia2006heredicomplet.pdf

• Llibre:  Cáncer Hereditario II  Edición.  SEOM (  Sociedad Española de Oncología
Médica)

• Enciclopèdia mèdica : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/.

• http://www.cancer.gov/espanol 
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