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El càncer és una malaltia del genoma
Les cèl·lules són la base de la vida, en el seu
nucli trobem el genoma. Aquest està format
per llargues cadenes d’ADN i guarda la
informació necessària per al correcte
funcionament de la cèl·lula.
Una d’aquestes funcions és el creixement i la
divisió cel·lular, i quan aquesta funcionalitat es
veu alterada, les cèl·lules es divideixen i
creixen sense control creant una massa
tumoral de cèl·lules que no moren i envaeixen
òrgans i teixits. Aquest procés patològic és el
càncer.
Segons el lloc d’inici d’aquest procés podem
parlar d’un tipus o un altre de càncer, i en
certes ocasions aquestes cèl·lules es poden
distribuir a altres parts del cos, provocant una
metàstasi.

Les mutacions alteren les instruccions a l’ADN
Les alteracions en la informació continguda en l’ADN són responsables de l’aparició de la
majoria dels casos de càncer.
Aquestes alteracions són anomenades mutacions i les
cèl·lules les van acumulant al llarg de la vida de manera
natural. Certs factors ambientals com el tabac o la llum
ultraviolada incrementen l’acumulació de mutacions i per
tant el risc de càncer.
L’ADN conté les instruccions per al correcte funcionament
de la cèl·lula codificada en 4 lletres (o nucleòtids): A , C , T
i G. Una mutació consisteix en la substitució d’un nucleòtid
per un altre, que pot afectar certes funcionalitats de la
cèl·lula i transformar-la en tumorigènica
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Amb el suport de:

 El càncer és l’acumulació descontrolada de les
cèl·lules.
 L’ADN conté la informació per al correcte
funcionament de les cèl·lules.
 Les cèl·lules acumulen mutacions en l’ADN.
 Algunes mutacions poden alterar el funcionament
de les cèl·lules transformant-les en malignes.
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Dels pacients a les mutacions driver
Anomenem mutacions driver a les mutacions que juguen un rol important
en el desenvolupament del tumor.

Com identifiquem les mutacions driver?
Per tal d’esbrinar quines
mutacions són driver en un
tipus de càncer, comencem
per seqüenciar mostres de
molts pacients amb aquest
mateix tipus de càncer. Això
ens permet detectar les
mutacions de cada mostra i
localitzar-les
en
els
diferents gens del genoma
humà (A).

La
manera
com
es
distribueixen les mutacions
en el genoma ens dóna
informació
valuosa
de
quines
mutacions
són
importants (drivers) en el
procés d’evolució del tumor.

Fent
servir
mètodes
estadístics que comparen
com és la distribució de les
mutacions observades amb
la distribució que prediuen
els
models
d’evolució
neutral
(B),
podem
identificar amb un cert
marge d’error quins gens
són driver i, dintre de cada
gen, quines mutacions són
driver (C).

La disponibilitat i qualitat de les dades de tumors seqüenciats és
important per a l’anàlisi. Com més dades tenim més acurats seran els
nostres resultats.
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Una bona detecció de drivers necessita bones dades i bons models.

La medicina personalitzada del càncer
Cada tumor conté un conjunt de mutacions
driver. Si les coneixem, podem dissenyar
fàrmacs específics dirigits contra aquestes
mutacions per frenar el creixement tumoral. La
medicina oncològica de precisió es basa en
l’estudi genètic del càncer per trobar els
tractaments més adients per als pacients.

Medicina de precisió:
un tractament específic
per a cada pacient

Els tumors de cada pacient tenen unes mutacions driver. Els fàrmacs dirigits frenen el creixement de les cèl·lules que contenen una
mutació concreta.

El CGI: una eina per interpretar-los a tots
El “Cancer Genome Interpreter” (CGI) és
una eina computacional que ens ajuda a
desxifrar quines alteracions són clínicament
importants per a cada tumor. El CGI identifica
primer les mutacions driver i després ens diu
per quines d’aquestes hi ha fàrmacs
específics. El CGI pot ajudar als metges i
investigadors a trobar el tractament més
adient per a cada pacient.
La informació que fa servir el CGI prové de
diferents bases de dades validades per
experts.
Aquesta
eina
ha
estat
desenvolupada per investigadors de l’Institut
de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) en
col·laboració amb l’Institut d’Oncologia Vall
d’Hebron (VHIO),
l’Hospital del Mar,
l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona.

Esquema del funcionament del Cancer Genome Interpreter

El CGI pot ajudar als metges i
investigadors a trobar el
tractament més específic per
a cada pacient

