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JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 
La missió del Institut Català d’Oncologia (ICO) és treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya. En el desglossament 
d’aquesta missió, juntament amb la prevenció i la recerca, es troba el tractament de la malaltia com a part integral. Actual-
ment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic, amb la introducció de nous fàrmacs i noves 
dianes terapèutiques. Per aquesta raó, hem d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles en base a la millor evi-
dència possible. El gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris 
d’eficiència conjuntament amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats. 

En aquest escenari, entre els objectius de la institució per assolir aquesta missió es troba el d’oferir una atenció basada 
en l’evidència, a través d’una eina fonamental com són les guies de pràctica clínica (GPC). Aquestes guies ens ajuden a 
mantenir l’equitat terapèutica entre els pacients i, com a conseqüència, el desenvolupament, la implantació i l’avaluació 
de resultats de GPC es consideren eines idònies per portar endavant l’atenció basada en l’evidència. Així mateix, les GPC 
constitueixen una eina fonamental per a la discussió terapèutica amb el pacient, permetent arribar a una presa compartida 
de decisions. En el nostre àmbit les denominarem Guies terapèutiques del ICO (ICOPraxis).

El punt de partida per al treball de les Guies terapèutiques de l’ICO és, òbviament i de manera natural, les ONCOGUIES 
(www.aatrm.net) donada l’elevada implicació dels professionals del ICO en el seu desenvolupament. A partir d’elles es farà 
l’adaptació i concreció a la realitat de la nostra institució concentrant els esforços en la part dels tractaments, tant farma-
cològics com de radioteràpia.

Objectius: 

 » Desenvolupar, difondre, implementar i avaluar resultats de l’ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del 
càncer de mama. 

 » Disminuir la variabilitat terapèutica entre els pacients tractats en els diversos centres d’aquesta institució.
 » Implementar els resultats de la terapèutica en els pacients amb càncer de mama tractats d’acord amb les recomana-

cions d’aquesta guia. 

DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ CLÍNICA OBJECTE DE LA GPC
El càncer de mama és la neoplàsia més comú entre les dones, representant gairebé el 30% de tots els càncers que se’ls 
diagnostiquen (1). Tot i que la freqüència de càncer de mama és major en països desenvolupats, la incidència en els països 
en vies de desenvolupament està augmentant. El càncer de mama és un problema de salut pública a escala mundial, tant 
des del punt de vista preventiu com terapèutic. Segons les dades disponibles, el 2002 van presentar-se 1.151.298 nous 
diagnòstics de càncer de mama, 410.712 morts causades per càncer de mama i es va considerar que més de 4,4 milions 
de dones vivien amb aquesta condició clínica, a nivell mundial (2). En l’àmbit de la Unió Europea (UE), es tracta del segon 
càncer més comunament diagnosticat: unes 371.000 dones van ser diagnosticades de cà ncer de mama a la UE el 2004, 
mentre que l’any 2008 van ser-ne 425.000 (3,4,5,6). A Espanya, el càncer de mama al 2008 va suposar aproximadament 
22.000 casos (5,6).A Catalunya, segons les dades del Pla director d’oncologia, el càncer de mama és el més freqüent en les 
dones amb prop de 5.100 casos a l’any, la qual cosa suposa un terç de tots els tumors en dones. Al 2008, es van detectar 
4.849 casos nous amb una taxa bruta d’incidència (TB) de 132,5 i, per al quinquenni 2015-2019, es preveuen uns 6.500 casos 
anuals, amb una TB de 165,1 dones/any (7).  Anualment, s’estima que, per grups d’edat, el nombre de diagnòstics nous en 
les dones de 35 a 64 anys és de prop de 2.850 casos anuals i per sobre dels 65 anys, d’uns 2.300. Per a l’any 2015, es calculen 
xifres al voltant de 3.100 i 3.000 casos, respectivament (10), i segons estimacions del projecte GLOBOCAN de la Organització 
Mundial de la Salut la incidència global estimada per al 2015 a Espanya serà de 18329 casos (5). 

El càncer de mama és també la principal causa de mort per càncer en el sexe femení, amb 129.000 morts l’any 2004 i 90.000 
morts relacionades amb el càncer de mama l’any 2008, a la UE (3,4,5). En l’àmbit espanyol i el català, a partir dels primers 
anys 90, i en contra de la tendència alcista prèvia, s’observa una  disminució de la mortalitat associada al càncer de mama 
amb un ritme d’un 2% de descens anual en la taxa de mortalitat per aquesta neoplàsia. Malgrat això, la taxa de mortalitat 
per càncer de mama al 2008 a Espanya va ser del 18,4% (6034 morts) (5). 

Són diversos els motius que han propiciat aquest canvi, entre els quals destaquen els avenços terapèutics i la implantació 
de programes i mesures de diagnòstic precoç. La supervivència de càncer de mama als 5 anys ha experimentat un incre-
ment significatiu des del 66,7% en el període 1985-1989 fins al 80,1% del període 1995-1999 (11,12). Actualment, el càncer 
de mama té una supervivència del 81% als 5 anys, una mica superior a la mitjana europea que, en el mateix període obser-
vat, és del 79% (10).
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S’ha estimat que la prevalença del càncer de mama és especialment alta, amb uns 53.000 casos a Catalunya.

Però malgrat que en els últims anys s’observa una disminució de la mortalitat per càncer de mama a Espanya i altres països, 
la incidència de la neoplàsia de mama augmenta en moltes àrees geogràfiques. A Catalunya, per exemple, la probabilitat 
de desenvolupar aquesta neoplàsia ha passat d’1 de cada 14 dones en el període 1994-1996 a 1 de cada 11 en el període 
1998-2001 (1). Les dades poblacionals més recents mostren que la incidència d’aquest càncer augmenta en un 2,5% anual. 
Aquest increment es deu bàsicament a l’augment en les dones més grans; mentre que en les dones més joves, per sota dels 
45 anys, la tendència és a estabilitzar-se o, fins i tot, a disminuir (7).

Els principals factors de risc associats al càncer de mama comprenen factors hormonals i reproductius, a més dels factors 
lligats al sexe, l’edat i la història familiar. S’estima que entre un 15-20% dels nous casos de càncer de mama presentaran 
agregació familiar, i entre un 5-10% poden estar relacionats amb una predisposició genètica. El descobriment de gens rela-
cionats amb el càncer ha permès identificar aquells individus portadors d’una predisposició hereditària al càncer, individu-
alitzar el seu risc, promoure conductes de prevenció i fer un cribatge individualitzat a fi d’aconseguir una detecció precoç.

Com a resultat de la contínua investigació, les dones actualment diagnosticades de càncer de mama tenen més opcions 
terapèutiques i més possibilitats de ser llargues supervivents que abans. D’altra banda, en pacients joves, cal tenir en 
compte la possibilitat de la preservació de la fertilitat (8,9). L’objectiu principal del tractament del càncer ha de ser assolir la 
millor taxa de supervivència possible.

IDENTIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D’ESTUDI 
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METODOLOGIA DE REVISIÓ SISTEMÀTICA DE L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I GRADACIÓ DE 
L’EVIDÈNCIA.    
En general, es prefereix descriure els fonaments de les recomanacions en dues escales, una que descriu el nivell d’evidència 
i una altra sobre el grau de la recomanació.

Nivells d’evidència segons ASCO

Nivell Tipus d’evidència

I Obtinguda de metanàlisi d‘estudis múltiples, ben dissenyats, controlats o d’assaigs clínics d’elevat poder, aleatoritzats, controlats.

II Obtinguda de com a mínim un estudi experimental ben dissenyat o assaig clínic controlat aleatoritzat de baix poder.

III Obtinguda d’estudis ben dissenyats, quasi experimentals, com els estudis no aleatoritzats, casos-controls, cohorts, entre d’altres.

IV Obtinguda d’estudis ben dissenyats, no experimentals com els estudis descriptius comparatius i de casos.

V Obtinguda de la comunicació de casos i d’experiències clíniques.

Graus de recomanació segons ASCO

Grau Origen de l’evidència

A Evidència de tipus I o de resultats consistents de múltiples estudis de tipus II, III o IV

B Evidència de tipus II, III, o IV i resultats generalment consistents

C Evidència de tipus II, III o IV, però resultats inconsistents

D Poca o cap evidència empírica sistemàtica

La metodologia utilitzada per a l’elaboració de la guia es recull en el Manual per al Desenvolupament de Guies de Pràc-
tica Clínica i avaluació de resultats en el malalt oncològic (Manual-ICOPraxis).
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A. TRACTAMENT ADJUVANT 

1. CARCINOMA LOBEL·LAR IN SITU (CLIS)

El carcinoma lobel·lar in situ s’ha de considerar com un factor de risc de desenvolupar un carcinoma de mama, més que 
un carcinoma pròpiament dit. Aquest risc és d’un 21% als 15 anys, rarament es tracta de carcinomes infiltrants (5%), la 
supervivència és del 99% (13) i afecta de la mateixa manera a ambdues mames (14). En aquest context, l’administració de 
tamoxifè (TAM) 20 mg/dia durant un període de 5 anys ha demostrat reduir el risc global de desenvolupar càncer invasiu 
en un 49% (HR 0,51; IC 95% 0,39-0,66)(15,16).

RECOMANACIÓ

•	 Es	recomana	administrar	tamoxifè	20	mg/dia	durant	un	període	de	5	anys,	i	fer	seguiment	de	la	pacient	(IA).

2. CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS)

El tractament d’elecció és l’exèresi quirúrgica + radioteràpia (RDT), si es conserva la glàndula mamària (IA). El factor pronòs-
tic més important de recidiva local és el marge lliure. Els marges lliures de resecció estan lligats a un alt percentatge de 
recidiva. La recidiva en el 50% de les ocasions és en forma de carcinoma intraductal, la qual cosa no ha d’afectar el pronòstic 
de la pacient, però en l’altre 50% dels casos la recidiva és en forma de carcinoma infiltrant. 

La dissecció axil·lar no està indicada en el tractament del carcinoma ductal in situ, però quan hi ha alt risc d’infiltració a la 
peça definitiva es recomana practicar l’exèresi del gangli sentinella (GS) (CDIS > 3 cm o presentació en forma de nòdul).

És recomanable obtenir uns marges lliures superiors als 10 mm. En cas què després de la valoració patològica quedin mar-
ges <1mm (amb l’excepció d’una afectació focal única) s’hauria de reintervenir quirúrgicament.

El tractament de RDT s’especifica a l’apartat D d’aquesta guia.

El tractament complementari amb TAM ha demostrat disminuir tant la recidiva local com l’aparició de càncer contralateral, 
en especial en forma de carcinoma infiltrant. Les úniques malaltes que es beneficien d’aquest tractament amb TAM són 
aquelles amb tumors que expressen receptors hormonals. D’altra banda, es tracta d’un tractament no exempt d’efectes 
indesitjables, que no ha demostrat una millora en la supervivència global (SG)(17). 

RECOMANACIÓ

•	 Administrar	tamoxifè	20	mg/dia	durant	5	anys	en	els	casos	amb	cirurgia	conservadora,	receptors	hormonals	
positius	(>10%)	i	risc	de	recidiva	(IA).	Aquesta	decisió	s’ha	de	prendre	d’acord	amb	la	pacient	i	valorant	la	relació	
risc/benefici.

3. CARCINOMA INFILTRANT

Diversos estudis aleatoritzats i un metanàlisi han demostrat de forma concloent el benefici dels tractaments sistèmics en la 
supervivència de les pacients amb càncer de mama. Aquest benefici s’ha demostrat tant en els tumors amb ganglis positius 
(N+) com en els de ganglis negatius (N0)  (18), i amb l’ús de quimioteràpia (QT), hormonoteràpia (HT) i /o trastuzumab. 

Com a criteris de selecció del tractament trobem, en primer lloc, la definició del tipus biològic;  en segon lloc, el risc de 
recidiva, toxicitat i l’expectativa de vida, valorats en base a les característiques clíniques clàssiques (estadi, edat, estat men-
strual, expressió de receptors hormonals (RH) i de receptors HER2). Aquests paràmetres clínics s’han integrat en programes 
capaços d’estimar, de forma bastant precisa, la probabilitat de recidiva i de mortalitat, com és el cas del programa  “Adju-
vantonline” (19). 
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Des del punt de vista de la pràctica clínica, classifiquem el càncer de mama en 4 subtipus biològics: Luminal A, Luminal B, 
HER-2 i Basal like (IIA). 

Per tal d’identificar els subtipus biològics, en la pràctica clínica s’utilitzen criteris immunohistoquímics (IHQ) ja que existeix 
una correlació bastant elevada (IIIA). L’estudi  BCIRG 001(20) va definir de manera retrospectiva i per criteris de IHQ els sub-
tipus: 

 » Triple negatiu: Receptors estrogènics (RE) negatiu, receptors progestàgens (RP) negatiu i HER2 negatiu

 » Her 2: HER2 positiu i (RE)/RP negatius

 » Luminal A:RE positiu, RP positiu o negatiu, HER2 negatiu i percentatge de proliferació (KI67) baix

 » Luminal B: RE positiu, RP positiu o negatiu, HER2 positiu o KI67 alt.

Disposem actualment de dues plataformes d’expressió de DNA comercialitzades, les quals han permès identificar diversos 
subtipus biològics dins del càncer de mama (21,22,23). Aquestes han estat validades en sèries retrospectives, majoritària-
ment basades en casos d’estadis sense afectació axil·lar, malgrat en un estudi es va validar el test en casos amb metàstasis 
ganglionars en menys de tres ganglis (24,25,26).

D’una banda, Mammaprint® utilitza la tecnologia del microarray per analitzar l’expressió de 70 gens en teixit tumoral con-
gelat, conservat en parafina o en fresc [IIA] i estableix dos grups de risc (alt i baix). 

D’altra banda, Oncotype DX® és una plataforma basada en la RT-PCR (reacció en cadena de la polimerasa amb transcriptasa 
inversa) que analitza 21 gens a partir d’una mostra tumoral conservada en parafina. Aquesta plataforma agrupa els casos 
en tres categories de risc de recidiva a distància (alt, intermedi i baix), estimant aquest risc com a variable continua, i aporta 
informació predictiva sobre el benefici del tractament hormonal amb TAM combinat amb la QT adjuvant amb l’esquema 
CMF (ciclofosfamida, metotrexat i fluorouracil), donat que en les pacients amb risc alt de recidiva es va observar un efecte 
beneficiós de la QT (24).  

Actualment hi ha diversos estudis en curs que ajudaran a definir el potencial impacte d’aquestes plataformes en la decisió 
terapèutica, malgrat els resultats encara trigaran uns anys (27,28) . Tanmateix, la integració de plataformes multigèniques 
validades es contempla a nivell de les GPC de consens internacional d’experts en càncer de mama com a ajuda en la presa 
de decisions, considerant criteris de disponibilitat i cost (29,30,31,32,33) [IVB] 

El perfil de pacients candidates a l’ús d’aquestes plataformes són dones entre 35 i 70 anys d’ edat, amb estadis precoços 
(pT1b-2 i pN0-1mi) G2, HER-2 negatius  RH positius i amb Ki-67 entre 13 i 25%.

Tradicionalment s’han emprat com a factors pronòstics clàssics la mida, grau histològic, tipus histològic, afectació ganglio-
nar i l’expressió de receptors d’estrògens i d’HER-2. 

Addicionalment, és coneguda l’existència de diferents signatures genètiques que també condicionen la resposta, entre les 
quals destaquen els gens relacionats amb l’índex de proliferació cel·lular (Ki67)), el receptor d’estrogen i l’HER-2 (34).  

En aquest sentit, les pacients que menys es beneficien de la QT són aquelles amb tumors amb baix índex de proliferació 
(valorat per grau histològic i d’expressió de Ki67, alta expressió de receptors d’estrogen (RE) i baixa expressió d’HER-2). Les 
pacients que més semblen beneficiar-se són aquelles que presenten alt índex de proliferació (valorat per el grau histològic 
o expressió de Ki67), baixa expressió de RE, alta expressió o amplificació d’HER-2 (IA).

Pel que fa al subtipus histològic com a factor pronòstic, en analitzar les dades de l’estudi BCIRG 001 (20), es va observar 
que els criteris de IHQ permetien definir subtipus de diferent pronòstic, de manera que les pacients que van presentar 
millor SLM als 3 anys i millor SG van ser les pacients amb tumor Luminal A. En canvi, les pacients amb tumor Triple Negatiu, 
van presentar un pitjor pronòstic. D’altra banda, el subtipus luminal suposa una malaltia hormonosensible en la majoria de 
casos.

A l’estudi de Rakha i cols (35), es va avaluar el paper del grau histològic (G) com a factor pronòstic independent. Es van 

establir tres grups de pacients segons el seu grau histològic, entre els que existien diferències estadísticament significa-
tives en SLM. En aquest estudi, el grau va ser més decisiu que l’afectació ganglionar, de manera que les pacients G3N0  van 
evolucionar pitjor que les G2N1 i que les G1N1, i en canvi no es van observar diferències en l’evolució de les pacients G2N0 
i G1N1. Les pacients amb pitjor evolució van ser les G3N2 seguides de les G3N1. El subtipus de pacients G1 es beneficiava 
fonamentalment d’hormonoteràpia (HT), i el subtipus G3 es beneficiava de la QT. Malgrat tot, està pendent definir el subti-
pus G2, al que pertanyen un 30%-60% de les pacients. 

S’han identificat però algunes signatures genètiques que podrien determinar quines pacients es podrien beneficiar de re-
bre QT i quines tindrien pitjor pronòstic. En aquest sentit, Sotiriou et al(36), van revisar 600 casos i van establir una signatura 
genètica de 95 gens amb característiques concretes per a les pacients G1, que les diferenciava clarament de les pacients 
G3. En aplicar aquesta signatura genètica a les pacients G2, es va veure clarament que existien pacients G2 amb signatura 
genètica semblant a les pacients G1 i d’altres amb signatura genètica semblant a les G3, variant la SLM en ambdós casos 
(IIB).

Respecte l’índex de proliferació cel·lular, l’estudi PACS01(34), va comparar 3 cicles de QT tipus FEC (fluorouracil/epirrubi-
cina/ciclofosfamida) seguits de 3 cicles de Docetaxel (DT) respecte  6 cicles de FEC. Els resultats van demostrar que per a les 
pacients amb RH positius i baixa expressió de Ki67, no hi havia diferències en SLM entre les dues branques de tractament. 
En canvi, en les pacients RE+ amb alta expressió de Ki67, es va observar un clar benefici de l’addició del taxà en front de 
l’antraciclina sola, essent major el benefici per als nivells més elevats de Ki67 (IIB). En aquest estudi es va considerar Ki67 alt 
quan el seu valor era superior a 20. 

Un altre factor clínic que cal tenir en compte és l’edat. Les pacients molt joves presenten un major risc de recidiva i en les 
pacients d’edat avançada cal tenir en compte altres factors com són: esperança de vida, benefici del tractament respecte 
la seva toxicitat, comorbilitats  (cardiopatia, osteoporosi, neuropatia), estat funcional i cognitiu  i, finalment, l’entorn social 
de la pacient. 

Respecte al benefici segons l’edat, la metanàlisi realitzada pel grup d’Oxford (39,40) va  posar de manifest que el benefici 
de la QT disminueix amb l’edat. L’estudi va concloure que les dones amb baix nivell de receptors estrogènics menors de 50 
anys o entre 50-69 anys es beneficiaven d’esquemes de poliquimioteràpia en adjuvància, amb una disminució clara del risc 
de recurrència i mort als 10 anys.  En concret, per a les dones menors de 50 anys (1907 dones, 15% amb ganglis positius), 
els riscos als 10 anys amb i sense poliquimioteràpia respectivament van ser: risc de recurrència del 33% enfront del 45% (HR 
0,73, p <0.001), mortalitat per càncer de mama 24% enfront del 32% (HR 0,73, 2p = 0,0002), i de mort per qualsevol causa un 
25% enfront del 33% (HR 0,75, 2p = 0,0003). En dones entre 50-69 anys (3965 dones, 58% amb ganglis positius), els riscos a 
10 anys van ser: per a la recurrència, del 42% enfront del 52% (HR 0,82, 2p <0,0001), de mortalitat per càncer de mama, 36% 
envers el 42% (HR 0,86, 2p =0,0004), i de mort per qualsevol causa un 39% enfront del 45% (HR 0,87, 2p = 0, 0009). Poques 
pacients eren majors de 70 anys i per tant no es van extreure conclusions per aquest subgrup. Malgrat tot, la QT estàndard 
és igualment eficaç en dones ancianes i en joves i per tant la recomanació és donar QT adjuvant en els casos amb tumors 
HER-2 (+) o triple negatiu sempre que l’estat de la dona ho permeti i la seva expectativa de vida sigui  llarga (37). 

RECOMANACIÓ

•	 A	l’espera	de	la	publicació	dels	estudis	aleatoritzats	amb	resultats	més	consistents	sobre	l’eficàcia	dels	tests	
genètics	de	predicció	de	la	resposta	i	selecció	de	tractament	complementari,	es	recomana	utilitzar	marcadors	
aïllats	de	IHQ	per	a	la	presa	de	decisions	en	relació	al	tractament	sistèmic	adjuvant.	
•	 No	obstant,	en	dones	entre	35	i	70	anys	d’edat,	amb	estadis	precoços	(pT1c-2	i	pN0-1mi)	G2,	HER-2	(-),	RH	posi-
tius	i	amb	Ki-67	entre	13	i	25%,	cal	valorar	l’ús	d’alguna	de	les	plataformes	genòmiques.	
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3.1. TRACTAMENT HORMONAL 

La decisió d’administrar hormonoteràpia ve donada per la presència de RH en el tumor primitiu, ja que l’HT no és eficaç 
en els tumors amb RH(-). La determinació dels RH es farà per immunohistoquímica, considerant RH positius quan siguin 
≥ a l’1% (29, 30). El subtipus luminal suposa una malaltia hormonosensible en la majoria de casos.

Diferents estudis han demostrat que en els tumors infiltrants amb RH(+) l’hormonoteràpia beneficia la SG, per tant, i donat 
que els efectes adversos greus són poc freqüents, l’HT s’ha de recomanar sempre en aquests casos, independentment de 
l’edat, estat menstrual, afectació ganglionar i mida tumoral (37,38,40). Malgrat això, no es consideren candidates a aquest 
tractament les pacients d’edat molt avançada, amb comorbiditats greus i/o deteriorament de l’estat general, així com les 
pacients amb alt risc de malaltia cardíaca o tromboembòlica.

En dones amb càncer de mama infiltrant i receptor estrogen positiu el TAM disminueix el risc relatiu de recurrència anual 
en un 39% i el risc relatiu de mort en un 31% independentment de l’ús de QT, l’edat del pacient, l’estat menopàusic o l’estat 
dels nòduls axil·lars. Els estudis aleatoritzats demostren que la durada òptima del tractament amb TAM sembla ser 5 anys 
(41).

D’altra banda, diferents estudis han avaluat l’ús dels IA en pacients postmenopàusiques en estadi precoç. La taula 1 re-
sumeix els resultats d’aquests estudis, la conclusió dels quals es recull a continuació:

 » Un estudi aleatoritzat doble cec (MA-17) ha demostrat que el letrozol després de 5 anys de TAM millora la supervivèn-
cia lliure de malaltia (SLM) de totes les pacients i la SG de les que tenien ganglis positius (42,43).

 » L’estudi ATAC que compara tractament inicial de TAM versus anastrozol versus la combinació d’ambós demostra que les 
diferències absolutes en el temps fins a la recurrència (TTR) augmenten amb el temps (TTR 2,8% [9,7% amb anastro-
zol envers 12,5% amb tamoxifè] als 5 anys i TTR 4,8% [17,0% amb anastrozol envers el 21,8% amb tamoxifè als 9 anys. 
Tanmateix, les taxes de recurrència es van mantenir significativament més baixes amb anastrozol en comparació amb 
tamoxifè després de la finalització del tractament (HR 0,75 [0,61-0,94], p = 0,01). però sense diferències en SG ni en el 
risc de morbiditat o mortalitat cardiovascular entre ambdós tractaments (44,45,46).  

 » L’estudi aleatoritzat del Breast International Group (BIG) 1-98 va comparar l’ús de TAM 5 anys envers letrozol 5 anys 
envers el TAM 2 anys seguit de letrozol 3 anys versus letrozol 2 anys seguit de TAM 3 anys. Un anàlisi intermedi, als 2 
anys d’iniciar l’estudi, va trobar que en els 8010 pacients inclosos en l’anàlisi, la SLM va ser superior en la branca de 
letrozol 5 anys respecte la branca TAM 5 anys (HR 0,82, IC 95% [0,71-0,95], p=0,007). No es van observar diferències en 
SG (47). Els resultats finals de l’estudi van demostrar què, en comparar la branca de letrozol 5 anys respecte TAM 2 anys 
seguit de letrozol 3 anys no hi va haver diferències significatives en SLM en el total de pacients, però si en el subgrup 
de dones amb afectació ganglionar axil·lar. Tanmateix, entre la branca de letrozol 5 anys i l’esquema de letrozol 2 anys 
seguit de TAM 3 anys no es van detectar diferències significatives en SLM ni en el global de pacients, ni en les pacients 
amb ganglis positius (48).

 » Altres estudis que han avaluat l’ús de TAM 2-3 anys seguit seqüencial per IA (anastrozol o exemestà) respecte continuar 
amb TAM, han demostrat millor SLM a les branques de TAM seguit d’IA (exemestà o anastrozol) (49,50,51,52,53,54) i una 
petita encara que significativa milloria en la SG. 

 » L’estudi MA27 va comparar l’eficàcia d’exemestà versus anastrozol durant 5 anys de tractament hormonal complementari. 
L’estudi va incloure 7576 pacients. L’objectiu principal de l’estudi era demostrar la superioritat d’exemestà, però l’anàlisi de 
les dades va concloure la no- superioritat d’aquest respecte anastrozol, en no detectar diferències en eficàcia entre els dos 
fàrmacs (SLM del 91% en ambdós braços)(55). Cal tenir en compte però que exemestà no disposa de l’aprovació per part 
de les agències reguladores per al seu ús com a tractament adjuvant de primera línia en càncer de mama.  

El perfil de toxicitat de TAM i dels IA és diferent: mentre que TAM s’associa amb un risc augmentat de càncer uterí i trombosi 
venosa profunda, els IA produeixen més freqüentment símptomes musculoesquelètics, osteoporosi i augment en el risc 
de fractures (56,57).

Les guies de la ASCO aconsellen que el tractament amb IA no superi els 5 anys de durada fora del context d’un assaig clínic 
i pel moment no aconsellen la determinació del genotipus CYP2D6 com a criteri de selecció de l’HT adjuvant, donats els 
resultats discordants dels estudis (32).

L’ablació ovàrica produeix similars beneficis a la QT sense antraciclines en pacients premenopàusiques. Tanmateix, no hi 
ha evidència que l’associació de QT i ablació ovàrica produeixi majors beneficis. La combinació de diversos tractaments 
hormonals no ha estat suficientment estudiada en adjuvància.

Estudis aleatoritzats han demostrat en tumors RH (+), que l’administració de QT seguida de TAM és superior a QT sola, tant 
en pacients premenopàusiques com en postmenopàusiques. En els casos RH (–) l’associació tenia pitjors resultats que la 
QT sola.

Estudis aleatoritzats han demostrat que l’administració concomitant de QT més TAM té pitjors resultats que l’ús seqüencial.

Les dones diagnosticades en la  pre o perimenopàusia han de ser tractades inicialment amb TAM 20 mg/d i valorar-les 
transcorreguts 2-5 anys i si es troben en la menopausa per iniciar IA (32).

RECOMANACIÓ TRACTAMENT HORMONAL ADJUVANT 

PREMENOPÀUSICA TAM 20 mg/dia durant 5 anys (IA)

POSTMENOPÀUSICA DE BAIX RISC DE METÀSTASI TAM 20 mg/dia durant 2 anys seguit d’exemestà o anastrozol fins a  un 
total de 5 anys (IA)

POSTMENOPÀUSICA D’ALT RISC DE METÀSTASI (pN+ O HER2+)
Letrozol 2,5 mg/dia durant 5 anys o anastrozol  1 mg/dia durant 5 anys 
o bé letrozol o anastrol durant 2 anys seguit de TAM 20mg/dia fins a un 
total de 5 anys.

POSTMENOPÀUSICA DESPRÉS DE 5 ANYS DE TAM i pN+ ó T3,T4 i 
LLIURES DE RECAIGUDA Letrozol 2,5 mg/dia durant  3-5 anys

RISC DE TROMBOEMBÒLIA, HIPERTRÒFIA, O POLIPOSI ENDOME-
TRIAL Letrozol o anastrozol durant 5 anys.

RISC D’INFART AGUT DE MIOCARDI O DE FRACTURA PER OSTEO-
POROSI SEVERA TAM 20 mg/dia fins a un total de 5 anys

En	les	pacients	que	segueixen	QT,	el	tractament	hormonal	s’iniciarà	un	cop	acabada	la	QT.	
En	les	pacients	que	refusen	la	QT	i	tenen	tumors	amb	RH	positius,	el	tractament	hormonal	pot	ser	una	alternativa	
vàlida	i	es	recomanarà:	
•	 en	les	pacients	premenopàusiques,	la	goserelina	durant	2	anys	amb	TAM	durant	5	anys.	
•	 en	les	postmenopàusiques,	letrozol	o	anastrozol	durant	5	anys	
La	recomanació	de	seguiment	de	les	pacients	que	segueixen	tractament	amb	TAM	és	la	d’exploració	ginecològi-
ca	anual	i	l’ecografia	transvaginal	si	presenta	simptomatologia.
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Taula 1. Estudis del tractament hormonal en adjuvància

Ref Autor Tipus d’estudi n Tractaments Objectiu 
principal Resultats Objectiu 

secundari Resultats Conclusions

43
Goss PE. 2003. N 
Engl J

Fase III aleatoritzat.
MA.17

5187

TAM 5 a + L 
5a vs
TAM 5a+Plbo 
5a

SLM a 4 
anys

94,4% vs 89,8%
HR 0,58 (0,45 a 0,75)

SG

95,4% vs 95%
HR 0,82 
(0,57 a 1,19)
p=0,3

L després de 5 anys 
de TAM millora la 
DFS 

46
ATAC Group. 
2008. Lancet

Fase III aleatoritzat
ATAC

6241

A 5a 
vs
TAM 5a
vs
A+TAM  5a 

SLM
HR 0,85
 (0,76 a 0,94)
p=0,003

SG
HR 0,97
(0,86 a 1,11)
p=0,7

A és eficaç i segur 
com a tractament 
inicial en postmeno-
pàusiques

47
Coates AS. 2007.
JCO

Fase III aleatoritzat
BIG 1-98

8028

L 5a 
vs 
TAM 5a 
vs 
L 2a + TAM 3a 
vs
TAM 2a+ L3a

SLM a 51 
mesos

Branques L 5a vs 
T 5a: 
HR 0,82
(0,71 a 0,95)
p=0,007

SG
 HR 0,91
(0,75 a 1,11)
P=0,35

L  disminueix el risc 
de recurrencia. No 
diferencies en OS

49
Boccardo F. 2005. 
JCO

Fase III aleatoritzat 
ITA

448

TAM 2-3a + 
TAM 2-3a
vs
TAM 2-3a + A 
2-3a

SLM
HR 0,35
(0,18 a 0,68)
p=0,001

SG
HR 0,56
(0,28 a 1,13)

Les pacients que 
canvien a A tenen 
millor DFS però 
no OS

50
Coombes RCh. 
2004. N Engl J

Fase III aleatoritzat 
IES

4724
TAM 5a vs
TAM 2-3a + E 
2-3a

SLM
HR 0,67
(0,56 a 0,82)

SG
HR 0,88
(0,67 a 1,16)
P=0.37

Les pacients que 
canvien a E tenen 
millor DFS pero 
no OS

51
Jakesz R. 2005. 
Lancet

Fase III aleatoritzat 
ABCSG 8
ARNO95

3224

TAM 2-3a + 
TAM 2-3a
vs
TAM 2-3a + A 
2-3a

SLM
HR 0,60
(0,44 a 0,81)

SG
HR 0,76
(0,51 a 1,12)

Les pacients que 
canvien a A tenen 
millor DFS pero 
no OS

55
Goss PE
2010

Fase III 
Aleatoritzat
MA 27

7576
E  5a vs A 5a 
+/- pbo/cele-
coxib

EFS
91% en ambdós 
braços. 
Sense diferències.

SG
Seguretat
Recurrèn-
cies distals
Qualitat vida

Esdeveni-
ments: 9.2% 
E vs 9,1% 

E no és superior a A

TAM: tamoxifè; Plbo: placebo; A: anastrozol; L: letrozol; E: exemestà. 
SLM: supervivència lliure de malaltia;  SG: supervivència global;  EFS: supervivència lliure d’esdeveniment; HR: hazard ratio

3.2 TUMORS LUMINALS HER 2 (-)

Les recomanacions terapèutiques es basen en factors pronòstic i/o predictius d’eficàcia a teràpies específiques. També s’ha 
de considerar la relació benefici/risc de toxicitat associada a cada abordatge terapèutic, per edat o comorbilitat. 

En primer lloc, es considera que qualsevol tumor infiltrant amb RH positius obtindrà benefici del tractament hormonal 
adjuvant i, per tant, aquest ha de ser recomanat. 

D’altra banda, les pacients amb ganglis negatius i tumors amb histologia de baix risc (carcinomes tubulars, adenoide quís-
tic, col·loide i papil·lar),tenen una supervivència excel·lent només amb tractament local i HT. Per tant aquests tumors no 
rebran QT adjuvant excepte si la mida del tumor és > 5 cm o hi ha afectació ganglionar macroscòpica (58). 

En el cas dels carcinomes ductals o lobel·lars infiltrants de tipus luminal A (RE i RP clarament positius, GI o II, Ki-67 < 15% 
i HER-2(-)), només es recomana QT si el tumor és T2, T3, T4 o N2, o hi ha afectació ganglionar macroscòpica (57) (a nivell 
axil·lar habitualment es recomana QT a partir de pN1a).

Per a la resta de carcinomes ductals, lobel·lars i medul·lars , per decidir si cal fer QT adjuvant, les pacients han de presentar 
com a mínim un dels següents factors de mal pronòstic:

-Grau histològic III
-T3-4
-Ganglis positius (excepte histologies de baix risc)
-RH negatius
-Ki-67 ≥ 25%
-Oncotype® o Mamaprint® d’alt risc
-Invasió limfàtica o vascular
-Edat ≤35 anys.

Tanmateix cal tenir en compte que:

a. En el cas de tumors entre 5-10 mm en pacients que presentin un dels factors de mal pronòstic esmentats, s’ha de con-
siderar l’administració de QT seguida d’hormonoteràpia si els RH són positius.

b. En els tumors > 10 mm que presentin un dels factors de mal pronòstic es recomana QT, seguida d’hormonoteràpia si 
els RH són positius.

c. Els tumors que no presentin cap dels paràmetres de mal pronòstic mencionats seguiran tractament hormonal durant 5 
anys.

d. Les pacients >70 anys amb tumors infiltrants seguiran tractament amb hormonoteràpia. En el cas que el tumor sigui 
RH (-) es valorarà de forma individual seguir tractament quimioteràpic, si es considera d’alt risc de recaiguda.

TRACTAMENT QUIMIOTERÀPIC

Els primers estudis que avaluaven la QT adjuvant van emprar l’esquema CMF (ciclofosfamida-metotrexate-fluorouracil), el 
qual va demostrar ser efectiu en la reducció de la recurrència i de la mort en pacients amb càncer de mama operable. 

Posteriorment, es va avaluar el paper de les combinacions amb antraciclines en estudis prospectius. En aquest sentit, hi ha 
dades que demostren un benefici major dels esquemes amb antraciclines sobre l’esquema CMF tant en la disminució del 
risc de recurrència com del risc de mort (59, 60). 

En un estudi aleatoritzat en pacients amb >3 ganglis positius, un règim de QT seqüencial amb adriamicina i CMF va donar 
bons resultats en termes de SLM i SG(61). Un altre estudi aleatoritzat va demostrar que el règim d’epirrubicina seqüen-
cial amb CMF era superior a CMF sol, amb una toxicitat acceptable (62). Aquest règim permet donar una dosi-intensitat 
d’antraciclina elevada i iniciar la RDT abans de 20 setmanes de la cirurgia. En aquest mateix sentit, els resultats del me-
taanàlisi d’EBCTCG han demostrat que els esquemes amb antraciclines redueixen en un 12% el percentatge de recidiva 
anual i augmenten en un 11% el percentatge de supervivència, comparats al CMF(40).
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En ganglis negatius, les combinacions d’antraciclines amb els esquemes de FAC (ciclofosfamida/adriamicina/fluoroura-
cil) / FEC (ciclofosfamida/epirrubicina/fluorouracil) administrats en nombre total de sis cicles o esquemes seqüencials 
d’adriamicina o epirrubicina seguit de CMF, han demostrat la seva superioritat sobre els esquemes que no contenen an-
traciclines, sense que cap d’ells hagi demostrat superioritat respecte a l’altre. En aquest estudis, les dosis d’antraciclines 
utilitzades no van provocar una excessiva toxicitat cardíaca a llarg termini.

La incorporació dels taxans al tractament adjuvant suposa un benefici clar en termes de supervivència. En aquest sentit, 
disposem de múltiples publicacions que n’avalen el seu ús (veure taula 2) com a part de la poliquimioteràpia tant en es-
quemes seqüencials com concomitants. 

D’altra banda, recentment s’han publicat tres metaanàlisi que inclouen 13 estudis amb més de 20.000 pacients, que aval-
uen el paper dels taxans en l’adjuvància. Els resultats mostren una reducció del risc de recidiva del 17% i del risc de mort 
del 15%, en les pacients tractades amb la combinació d’antraciclines i taxans. Aquesta reducció és independent del tipus 
de taxà, estat de RH, edat i afectació ganglionar (63,64,65). Tanmateix, el benefici és clar en dones N+, independentment de 
l’edat, RH o estatus d’HER-2. Malgrat la xifra de dones amb ganglis negatius incloses era baixa (4000) i el seu seguiment és 
mes curt, també s’observa un benefici en la SLM però no en la SG (66). 

 » Dos estudis fase III han demostrat millor SLM i SG amb un esquema de 6 mesos que incorpora docetaxel administrat 
en l’esquema TAC (docetaxel, adriamicina, ciclofosfamida) enfront del clàssic FAC (BCIRG001), o amb FEC x 3 seguit de 
docetaxel x 3, respecte FEC sol (67,68) en pacients N+. Els resultats actualitzats de l’estudi BCIRG001 després d’un se-
guiment de 10 anys van demostrar benefici en SG (76 vs 69%) (IIB) encara que amb un petit però significatiu augment 
de la toxicitat cardiaca (69). 

 » D’altra banda, l’estudi GEICAM 9805 va avaluar l’administració de l’esquema TAC x 6 enfront FAC x 6 en dones sense 
afectació ganglionar, menors de 35 anys amb tumors G2 o G3, majors de 2 cm o RH – . Es va considerar obligatòria 
la profilaxi amb filgrastim en el grup TAC. Es va demostrar que hi havia un benefici del tractament amb antraciclines i 
taxans pel que fa a la SLM (HR 0.67); la diferència en SG malgrat ser favorable al grup de TAC, no arribava a la significació 
estadística en el moment de la seva publicació (70,71)

 » L’estudi BCIRG 005 no va mostrar cap diferència significativa entre adriamicina-ciclofosfamida (AC) x4 ()-> Docetaxel 
(T)x4 en front de 6 cicles de TAC (72) en pacients amb ganglis positius. El benefici de TAC envers FAC va ser estadística-
ment significatiu per les pacients amb tumor de tipus Luminal B, observant-se també un benefici en les pacients amb 
tumor Triple Negatiu i en les pacients amb tumor Her2+.  L´únic subgrup que no es va beneficiar de TAC vs FAC va ser el 
de les pacients amb tumor tipus Luminal A (IIB). En quant a la toxicitat, l’esquema TAC sense factors de creixement dels 
granulòcits va presentar més incidència de neutropènia febril (18%) però el 91% de les pacients van poder completar 
el tractament planificat.  

 » Després d’un seguiment de 73 mesos de mitjana, els resultats de l’estudi NSABP-30 va demostrar que existien diferèn-
cies d’eficàcia entre l’ús seqüencial o concomitant de taxans i adriamicina en pacients N+. L’assaig comparava tres 
braços: TAC enfront AT enfront AC-> T. Els resultats van ser favorables al tractament seqüencial amb AC->T en SLM però 
no respecte SG en comparació amb TAC. Tanmateix, tant la SLM com la SG van incrementar amb AC->T respecte AT, 
demostrant la no-inferioritat de l’esquema AT respecte TAC (73).

 » L’estudi US 9735 (74,75) es va explorar la possibilitat de no administrar antraciclines en el tractament adjuvant: l’assaig 
va incloure 1016 dones amb tumors estadi I-III, el 48% de les quals no tenien afectació ganglionar axil·lar. Es va alea-
toritzar les pacients a rebre QT tipus AC x 4 enfront TC x 4 i el seguiment promig va ser de 7 anys. Els resultats van ser 
favorables a docetaxel, tant en SLM (HR = 0.74 95% CI: 0.56 - 0.98 p = 0.033) com en SG (HR = 0.69 95% CI: 0.50 - 0.97 p = 
0.032). La diferència en SLM es va observar tant en dones > 65 anys, com en les joves i es van beneficiar del tractament 
tant les dones amb tumors HER2+ com les que tenien tumors HER2 negatius. 

 » Dos estudis han demostrat millor SLM i un d’ells millor SG, amb l’administració seqüencial de 4 cicles d’AC seguits de 4 
cicles de paclitaxel respecte AC sol (76,77).

 » L’estudi TACT va avaluar si l’addició de docetaxel seqüencial després de la QT amb antraciclines suposava una millora 
en els resultats del pacient en comparació amb la QT estàndard de durada similar. Aquest estudi de fase III, va incloure 
4162 dones amb càncer de mama operable i N+ o N0 considerades d’alt risc. Les pacients van ser assignades a a rebre 
FEC x4, seguit de Docetaxel x4.  Per al braç de control, els centres podien triar entre FECx8 o Epirrubicina 100 mg/m2 

(E)x4 seguits de CMF x4. L’objectiu primari va ser la SLM. Amb una mitjana de seguiment de 62 mesos, l’estudi no va 
mostrar cap millora en la SLM amb l’addició de docetaxel l’estàndard de QT amb antraciclines (78).

 » Un estudi fase III (GEICAM 9906) ha demostrat SLM amb l’esquema de 4 cicles de FEC seguit de 8 setmanes de pacli-
taxel 100 mg/m2 enfront de 6 cicles de FEC (79).  

 » Un estudi de 4 branques que comparava l’esquema AC seguit de paclitaxel setmanal (P) enfront paclitaxel cada 3 
setmanes, docetaxel (T) setmanal o docetaxel cada 3 setmanes, va demostrar de forma significativa que les branques 
de paclitaxel setmanal i docetaxel cada 3 setmanes tenien millor supervivència (80). L’estudi va incloure pacients amb 
ganglis N+ i N0 d’alt risc. 

 » En un estudi, AC-paclitaxel amb major densitat de dosis (cada 2 setmanes) va ser superior a AC seguit de paclitaxel 
cada 3 setmanes (81).

 » Un estudi 2 x 2 que comparava el tractament seqüencial versus tractament concomitant amb antraciclines i T versus 
antraciclines sense taxans, va trobar que l’administració seqüencial de T després d’adriamicina sembla produir una 
millor SLM que un esquema basat només en antraciclina. Per altra banda, també s’observà que l’administració conco-
mitant d’antraciclina més taxà versus l’administració seqüencial no representava cap benefici en SLM (82). 

Malgrat tot, es considera que no hi ha prou evidència sobre la utilització de factors de predicció de resposta a l’hora 
d’escollir el tipus de tractament quimioteràpic que s’ha de seguir. 

Respecte la durada del tractament, l’estudi francès FASG-01 va demostrar que 6 cicles de FEC adjuvant eren superiors a 3 
cicles del mateix esquema. Tanmateix, l’assaig fase III NASBP-30 va comparar 4 cicles d’ AC seguits de 4 cicles de docetaxel 
respecte 4 cicles d’adriamicina amb docetaxel (AT) respecte 6 cicles d’adriamicina amb docetaxel i amb ciclofosfamida 
(TAC) i la branca de 4 cicles de AT va demostrar ser inferior (73). Per tant, en base a la literatura publicada i el consens inter-
nacional, s’estableix que la durada òptima de la QT és de 5-6 mesos.

Existeixen per tant diversos esquemes de tractament de QT utilitzats en tumors luminals. En base a les dades d’eficàcia i 
toxicitat de les diverses combinacions d’antraciclines, es decideix per consens tractar a les pacients de l’ICO amb càncer de 
mama infiltrant amb ganglis positius segons l’algoritme següent:

En les pacients que compleixin com a mínim un dels següents criteris de risc (FR) (GIII, ki67≥25):

 » 1a Elecció: TAC x 6 (docetaxel 75 mg/m2, doxorubicina 50 mg/m2 i ciclofosfamida 500 mg/m2) c/21 dies x6) 

Donat el perfil de toxicitat hematològica associat a l’esquema TAC, es recomana la profilaxi amb factors estimulants de 
colònies (filgrastim). 

 » Alternativa en pacients entre 60-75 anys no candidates a TAC: FEC (epirubicina 90 mg/m2) c/21 dies x 4, seguit pacli-
taxel set 100 mg/m2 x 8 

En aquelles pacients sense altres FR, el tractament recomanat és:  

 » FEC (epirubicina 90 mg/m2) c/21 dies x 4, seguit paclitaxel set 100 mg/m2 x 8 

Tanmateix,  es consensua tractar a les pacients de l’ICO amb càncer de mama infiltrant amb ganglis negatius, que com-
pleixin com a mínim un dels següents criteris de risc: GIII, T2-4, Ki67≥25, edat ≤35 anys, invasió limfàtica o vascular, amb 
l’esquema: 

•	 FEC (Fluorouracil 500 mg/m2/ epirubicina 90 mg/m2/Ciclofosfamida 500 mg/m2) x 6 
En les pacients que compleixin com a mínim dos dels anteriors factors de risc: 

•	 1a Elecció: TAC (docetaxel 75 mg/m2, doxorubicina 50 mg/m2 i ciclofosfamida 500 mg/m2) c/21 dies x6   

 » Alternativa en pacients entre 60-75 anys no candidates a TAC: FEC (epirubicina 90mg/m2) c/21 dies x 4, seguit paclitaxel 
set 100 mg/m2 x 8 
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Donat el perfil de toxicitat hematològica associat a l’esquema TAC, es recomana la profilaxi amb factors estimulants de 
colònies (filgrastim). 

Independentment de l’afectació ganglionar, com a alternativa en pacients amb cardiopatia, hipertensió arterial mal con-
trolada, o que ja hagin estat exposats a antraciclines pel tractament d’altres tumors, es pot considerar la introducció de 
taxans amb l’objectiu de substituir antraciclines, d’acord amb l’esquema: 

•	 TC (docetaxel 75 mg/m2/ciclofosfamida 600 mg/m2) x 4 cicles 

Cal tenir en compte que en aquests casos, la realització d’una fracció d’ejecció pot ser necessària per valorar la possibilitat 
d’administrar o no antraciclines.

Tanmateix, en pacients d’edat superior als 75 anys o amb criteris de fragilitat, l’esquema  recomanat és:

•	 CMF (600/40/600) dies 1,8 c/28 x 6

El tractament sistèmic s’haurà d’iniciar en un interval inferior a les sis setmanes després de la cirurgia i s’aconsella inferior a 
les tres setmanes en pacients joves amb RH (-).

L’inici de la RDT és important pel pronòstic. Un estudi recent ha demostrat que endarrerir la RDT més de 24 setmanes em-
pitjora el pronòstic (83) i un altre estudi, troba pitjor control local si la RDT s’administra passades 20 setmanes de la cirurgia 
(84). 

RECOMANACIÓ

A l’Institut Català d’Oncologia es recomana tractar les pacients candidates a quimioteràpia, amb carcinoma 
infiltrant RE positius, HER 2(-) i  tumors amb GANGLIS POSITIUS segons les consideracions següents: 
•	 Si	compleixen	com	a	mínim	UN	dels	següents	criteris	de	risc:	GIII	o	ki67≥25:	esquema	TAC  
(docetaxel	75	mg/m2,	doxorubicina	50	mg/m2	i	ciclofosfamida	500	mg/m2)x6	cicles.	
•	 En	les	pacients	SENSE CRITERIS DE RISC	addicionals:		4	cicles	de	FEC	(epirubicina	90	mg/m2	c/21	dies	x	4,	
seguits	de	8	setmanes	de	paclitaxel	(100).		

En el cas de pacients amb GANGLIS NEGATIUS, candidates a quimioteràpia : 
•	 Si	compleixen	com	a	mínim	UN	dels	següents	criteris	de	risc:	GIII,	T2-4,	Ki67≥25,	edat	≤35	anys,	invasió	li-
mfàtica	o	vascular:	6	cicles	de	FEC	(Fluorouracil	500	mg/m2/	epirubicina	90	mg/m2/Ciclofosfamida	500	mg/m2).	
•	 Si	compleixen	DOS	d’aquests	factors	de	risc,	l’esquema	d’elecció	serà	TAC	(75/50/500)	x6.	Es	recomana	l’ús	
de	factors	estimulants	de	colònies	(filgrastim)	com	a	profilaxi	primària	associat	als	tractaments	amb	l’esquema	
TAC.	
•	 Alternativa	en	pacients	entre	60-75	anys	no	candidates	a	TAC:	FEC (epirubicina	90	mg/m2)	c/21	dies	x	4,	seguit	
de	paclitaxel setmanal	100	mg/m2	x	8.	

Com alternatives, INDEPENDENTMENT DE L’ESTAT GANGLIONAR: 
•	 En	el	cas	de	dones	majors de 75 anys	o	amb	criteris	de fragilitat	es	recomana	l’ús	de	l’esquema	CMF.		
•	 En	les	pacients	amb	cardiopaties,	s’administraran	4	cicles	de	TC	(docetaxel	75	mg/m2/ciclofosfamida	600	mg/
m2).	
•	 Donat	el	perfil	de	toxicitat	hematològica	associat	a	l’esquema	TAC,	es	recomana	la	profilaxi	amb	factors	esti-
mulants	de	colònies	(filgrastim).	

Taula 2. Estudis en adjuvància 

Ref Autor Tipus d’estudi n Estat Ganglis (% 
pacients)

Branca Taxà Branca Control HR (95% IC)

0 1-3 ³4 Esquema SLM(%) Esquema SLM(%)

67
69

Martin M. 2005
i 2010

Fase III
BCIRG 001

1491 0 62
63

38
37

TAC x 6 75
SG=87%

FAC x 6 68
SG= 81%

68 Roché H. 2006 Fase III
PACS 01

1999 0 62 38 FEC100 x 3 ->T x 3 78 FEC100 x 6 73

70
71

Martin M. 2010 GEICAM 9805

1,057

100 0 0 TAC x6 SLM 87,8%
SG 95,2%

FACx6 81,8%
SG93,5%

HR 0.68 95% CI 
0.49-0.93, p=0.01
SG HR 0.76, 95% 
CI 0.45-1.26, 
p=0.2677

72 Eiermann 2008 BCIRG005 0 61 39 4+4 AC->T
*major neutropènia

TAC x6

73 Swain SM. 2010       NASBP-30

5351

0 65 33 AC x4->T AC->T 
superior a 
TAC

AT x4
TACx4

AT no infe-
rior a TAC

AC->T vs TAC: SLM 
HR=0,83 p=0.006
SG HR= 0.034
AT vs TAC: SLM: HR: 
0,080 p=0.001
SG: HR 0.83 
p=0.034

74 Jones S. 2006 Fase III 1016 47 41 12 TC x4 86 AC x 4 80 0,67(0,50 a 0,94)

75 Jones S. 2009 81 75 0,74 (0,56 a 0,98)

76 Henderson C, 
2003

Fase III 3121 0 46 54 A60,75,90Cx4->Px4 70 A60,75,90Cx4 65 0,83 (0,73 a 0,94)

77 Mamounas E, 
2005

Fase III
NSABP B-28

3060 0 70 30 AC x 4 -> P x 4 76 AC x 4 72 0,83 (0,72 a 0,95)

78 Ellis P . 2009. Fase III TACT 4167 20 44 36 FECx4->Tx4 2061 FEC x 8
A x 4 ->CMF 
x 4

2074 SLM 5 anys: 75,6% 
vs 74,2% HR 0.95, 
95% CI 0.85-1.08; 
p=0.44

79 Martin M. 2008 Fase III
GE ICAM 9906

1246 0 62 38 FEC90 x4-> P 100x8 78.5 FEC90 x 6 72.1 0,77
(0,62 a 0,95
P=0.022)

80 Sparano 2005 i 
2008

SABCS 4950 11 56 33 AC->P o T c/3set P c/3set: 
76,9
P c/set: 81,5
T c/3set: 
81,2
T c/set: 77,6

AC->P o T 
setmanal 

P c/3set pijtor que esquemes 
setmanals.
SLM: HR P c/3set vs setm 1,27 
p=0.006
HR SG 1.32 p=0.01
SLM HR P c/3set vs D triset: 1,23 
p=0.02
SLM HR P c/3set vs D set: 1,09 
p=NS

82 Francis P. 2008 Fase III BIG 
02-98:

2887

-Branca                               
seqüencial

0 54 46 A x 3->T x 3 
->CMF x 3

78 A x 4->CMF x 3 73 0,79(0,64 a 0,98)

       -Branca 
concomitant

0 54 46 AT x 4 ->CMF x 3 74 AC x 4->CMF 
x 3

72 0,93(0,75 a 1,14)

A: adriamicina; P:paclitaxel; T:docetaxel; C: ciclofosfamida; F: fluorouracil; M:metotrexat; E: epirubicina; 
SLM: supervivència lliure de malaltia; HR: hazard ratio; IC: interval de confiança; c/3set: cada 3 setmanes; 
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3.3 TUMORS TRIPLE NEGATIUS

Els tumors pT1pN0 o pN1M1 triple negatius representen un subgrup de pacients amb un alt risc de recidiva, que justifica 
un tractament amb una quimioteràpia agressiva amb antraciclines i taxans. Els resultats de l’estudi GEICAM 9805 i l’estudi 
BCIRG005 avalen la recomanació de l’ús de TAC independentment de l’afectació ganglionar en pacients amb risc elevat. 

Per aquest motiu, el tractament d’elecció de les pacients amb tumors triple negatiu amb ganglis positius i amb edat infe-
rior a 60 anys, serà l’esquema: 

 » TAC (docetaxel 75 mg/m2, doxorubicina 50 mg/m2 i ciclofosfamida 500 mg/m2) c/21 dies x6

Com alternativa segons criteris d’edat (>60 anys) o de fragilitat de la pacient, s’optarà per al tractament amb l’esquema : 

 » FEC (epirubicina 90 mg/m2) c/21 dies x 4, seguit paclitaxel set 100 mg/m2 x 8 

En les pacients triple negatives amb ganglis negatius, que compleixin un dels següents factors de risc: GIII, Ki67≥25, >2cm 
i edat <35anys o en cas de pacients fràgils, es recomana tractament amb l’esquema:  

 » FEC (500/90/500) x 6

En les pacients que compleixin dos dels anteriors factors de risc es recomana tractament amb l’esquema TAC x 6. 

Independentment de l’afectació ganglionar, com a alternativa en pacients amb cardiopatia, hipertensió arterial mal con-
trolada, l’esquema recomanat serà: 

 » TC (docetaxel 75 mg/m2/ciclofosfamida 600 mg/m2) x 4 cicles 

Tanmateix, en les pacients triple negatives d’edat avançada l’esquema recomanat és:

 » MF (600/40/600) dies 1,8 c/28 x 6

RECOMANACIÓ

•	 A	l’Institut	Català		d’Oncologia,	per	al	tractament	dels	tumors	amb	receptors	triple	negatiu	i	ganglis	positius,	
així	com	per	als	ganglis	negatius	que	compleixin	dos	dels	factors	de	risc	(GIII,	Ki67≥25,	>2cm	i	edat	<35anys)	es	
recomanen	6	cicles	de	TAC.		
•	 En	dones	fràgils	o	que	compleixin	només	un	dels	anteriors	criteris	de	risc,	l’esquema	d’elecció	serà	6	cicles	de	
FEC	(pN0)	o	FEC-Paclitaxel	(pN1).	
•	 Independentment	de	l’afectació	ganglionar,	en	cas	de	cardiopatia	es	recomana	el	tractament	amb	4	cicles	de	
l’esquema	TC	i	en	edat	avançada	amb	la	combinació	CMF	durant	6	cicles.

3.4 TUMORS HER-2 (+)

Diversos estudis han demostrat que les dones amb tumors < 1 cm i sobreexpresió d’ HER2 tenen pitjor pronòstic, inde-
pendentment de si els RH són positius o negatius, motiu pel qual HER-2 (+) és reconegut com un factor de risc independ-
ent i de mal pronòstic, inclòs en T1 a totes les guies europees i americanes (29,30,31). 

Per tal de valorar la necessitat de tractament sistèmic caldrà tenir en compte el risc de recaiguda en pacients amb tumors 
petits que sobreexpressin HER2, així com el benefici del tractament sistèmic amb QT i teràpia dirigida anti- HER2. 

En els últims anys, diversos estudis retrospectius han avaluat el benefici de les antraciclines en funció del HER2, suggerint 
un benefici en les dones amb sobreexpressió d’ HER2. Malgrat tot, encara no es disposa de marcadors moleculars fiables 
per identificar clarament quins pacients es poden beneficiar-se o no de les antraciclines.

En aquest sentit, s’ha suggerit que la sensibilitat dels tumors HER2+ a les antraciclines pot ser deguda a l’amplificació de la 

topoisomerasa 2alfa (topo2A), malgrat es requereixen estudis de confirmació. Per aquest motiu, ni l’ HER2 ni la relació amb 
l’alteració de l’enzim topo 2A es poden considerar factors predictius validats de resposta a les antraciclines (85,86,87,88,89). 

L’expressió d’HER2 en tumors T1 s’ha analitzat en diverses sèries de pacients, les quals incloïen un baix nombre de pacients 
amb tumors < 1 cm:

 » A la sèrie de Chia (90) es van estudiar 225 tumors N0 que no havien rebut cap tractament sistèmic, amb només 21 
casos amb sobreexpresió d’HER2 i es va observar una millor corba de supervivència per a les pacients HER2 negatives. 

 » La sèrie retrospectiva del MD Anderson Cancer Center (91), amb un seguiment de 5 anys, va incloure 965 pacients amb tu-
mors T1a/b N0. La proporció de pacients HER2+ va ser del 10%. El 55% de les dones van rebre HT adjuvant i cap havia rebut 
QT ni trastuzumab. Les corbes de supervivència van mostrar una SLM als 5 anys del 77,1% en les pacients amb tumors HER2+ 
i del 93,7% en les HER2- (p<0,0001), amb una SLM a distància als 5 anys del 84,4% i del 97,2% (p<0,0001) respectivament. 

 » La sèrie retrospectiva del grup de Milà (92) va incloure 2.130 pacients amb tumors T1a/b pN0, amb 150 casos (7%) 
Her2+ i la mitjana de seguiment va ser de 4,6 anys. L’anàlisi va mostrar que els tumors amb RH negatius i Her2 amplifi-
cat tenien una SLM similar als tumors triple negatiu. D’altra banda, els tumors amb RH+ i amb amplificació d’HER2 van 
presentar una pitjor SLM de forma estadísticament significativa.

3.4.1. TRACTAMENT ADJUVANT AMB TRASTUZUMAB

L’administració de trastuzumab (anticòs monoclonal murí humanitzat contra l’oncoproteïna HER-2/neu) durant 1 any ha 
demostrat en 4 estudis aleatoritzats amb gairebé 13.000 pacients, una disminució del risc de recaiguda del 50% (diferència 
absoluta en SLM als 4 anys del 18% i de la supervivència lliure de metàstasi del 12%) en tots els subgrups de pacients i una 
disminució del risc de mortalitat del 33% (diferència absoluta del 5% als 4 anys) (93,94,95,97,98) 

La magnitud del risc de recidiva justificaria un tractament sistèmic amb trastuzumab i QT en la majoria de casos amb T > 
5mm  N0, però manquen estudis prospectius aleatoritzats i degut a la possible cardiotoxicitat caldrà valorar amb cura el 
perfil de cada pacient. 

A continuació es descriuen els estudis amb trastuzumab en adjuvància (Taula 3): 

 » L’estudi HERA va comparar el tractament amb trastuzumab durant 1 o 2 anys respecte l’ observació (94). Després d’un 
any de seguiment, la reducció del risc de recurrència del grup amb trastuzumab va ser del 46% respecte el grup obser-
vació. Les dades als dos anys de seguiment indiquen un benefici significatiu en SG. 

 » D’altra banda l’estudi BCIRG 006, va aleatoritzar 3.222 pacients de risc HER2+, N+ i N0, a 3 branques de tractament: (i) 
4 cicles de AC seguits de 4 cicles de docetaxel (AC->T); (ii) 4 cicles de AC seguits de 4 cicles de docetaxel més trastu-
zumab (AC->TH) durant un any; (iii) 6 cicles de docetaxel + carboplatí i trastuzumab durant 1 any (TCbH). Els resultats 
amb un seguiment mitjà de 65 mesos indiquen un benefici significatiu en la SLM i SG en les branques amb trastuzu-
mab (95, 96). La SLM als 5 anys de 75% entre els pacients que van rebre AC-T, de 84% per AC->TH, i del 81% entre els 
que van rebre TCbH. Les estimacions de les taxes de SG va ser del 87%, 92%, i 91%, respectivament. No es van observar 
diferències significatives en l’eficàcia (SLM o en general) entre els dos règims de trastuzumab, mentre que tots dos van 
ser superiors a AC-T. No obstant, els percentatges d’insuficiència cardíaca congestiva i disfunció cardíaca van ser sig-
nificativament majors en el grup que va rebre AC-T més trastuzumab que en el grup TCbH (P <0,001).En aquest sentit 
malgrat la branca AC->TH mostra millor SLM, TCbH pot ser un esquema a considerar en aquelles pacients que tenen 
una patologia cardíaca prèvia o amb valors de la FEVI pròxims al límit inferior de la normalitat. 

 » A l’estudi FinHer es va avaluar l’addició de trastuzumab a vinorelbina (9 setmanes) vs docetaxel (3 cicles) seguit de 3 
cicles de FEC. Trastuzumab s’administrava durant un període més curt de temps (menys de 3 mesos) i prèviament al 
tractament amb antraciclines (només 200 dones van ser tractades). Amb una mitjana de seguiment de tres anys, tras-
tuzumab es va associar a una reducció en el risc de recurrències però no es van observar diferències en SG. Després 
de cinc anys de seguiment, es van observar HR tant en SLM com de SG més altes que les reportades als 3 anys, però  
sense significació estadística (97).L’estudi NSABP B-31 va estudiar pacients HER2+ amb ganglis positius assignades a 
rebre 4 cicles de AC seguit de 4 cicles de paclitaxel o el mateix esquema en combinació amb trastuzumab durant 52 
setmanes a iniciar amb el paclitaxel. 
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Per últim, l’anàlisi conjunt dels estudis N9831 i NSABP B-31 va avaluar 3968 pacients amb una mitjana de seguiment de 
4 anys. L’assaig N9831 va incloure tant pacients amb N0 com N1 (93,99). Es va reportar una reducció del 52% del risc de 
recurrència i una reducció del 35% del risc de mort (100). 

Cal tenir en compte que de les 14.000 pacients incloses als estudis pivotals, 1.267 eren N0 i més del 95% tenien tumors > 1 
cm. Donat que cap dels estudis publicats va incloure pacients amb tumors pT1a-b pN0 no s’ha establert si en aquests casos 
existeix benefici de la QT en combinació amb trastuzumab adjuvant. 

Tanmateix, no s’ha establert quina és la durada òptima del tractament amb trastuzumab. La majoria del estudis pivotals 
van triar un any de tractament de forma empírica. L’estudi HERA va incloure una branca de dos anys de tractament de la 
que no disposem de dades (94) mentre que l’estudi FIN HER va establir una durada màxima de tres mesos de tractament 
amb trastuzumab (97). Davant la manca de dades addicionals, s’estableix per consens d’experts un any de tractament amb 
trastuzumab com l’estàndard.   

Pel que fa a la toxicitat de trastuzumab, cal tenir en compte que el 3,5% dels pacients de l’estudi NCCTG i un 4,1% del 
NSABP-B31 van desenvolupar insuficiència cardíaca grau III-IV. A l’estudi HERA, el percentatge de cardiotoxicitat va ser del 
1,7%, xifra similar a la del BCIRG 006 i el PACS 04 (94), mentre que a l’estudi FIN HER, no es va comunicar cap toxicitat cardiaca 
greu (97). Sembla ser que la freqüència de disfunció cardíaca està relacionada amb l’edat i la fracció d’ejecció ventricular 
esquerre basal  i amb altres factors com la hipertensió arterial o la diabetis. Un anàlisi de les dades del N9831 va mostrar 
que la incidència acumulativa als 3 anys d’insuficiència cardiaca congestiva va ser del 0.3%, 2.8% i del 3.3% per al braç sense 
trastuzumab, amb trastuzumab després de la QT i per trastuzumab combinat amb paclitaxel, respectivament (85). D’altra 
banda, les dades actualitzades de cardiotoxicitat als 65 mesos de seguiment de l’estudi BCIRG 006, indicaven una menor 
cardiotoxicitat dels esquemes que no contenien antraciclines, així com la reversibilitat de la toxicitat cardíaca induïda pel 
trastuzumab més taxà, en normalitzar-se els valors de FEVI en el braç TCH.

D’altra banda, els estudis pivotals no van incloure pacients d’edat avançada ni casos en els quals els investigadors no hau-
rien empleat tractament quimioteràpic concomitant o previ  i per tant es desconeix la utilitat de trastuzumab en monoterà-
pia o en combinació amb HT en adjuvància. Per tant en les dones d’edat avançada no hi ha dades sobre si el potencial 
benefici en supervivència de trastuzumab amb QT supera el risc de cardiotoxicitat.  

En una revisió dels estudis farmacoeconòmics publicats en diversos països avaluant l’ús de trastuzumab en càncer de 
mama en pacients HER2+, malgrat algunes limitacions inherents a les característiques d’aquests estudis, es conclou que 
trastuzumab administrat en adjuvància durant 1 any és cost-efectiu respecte a QT sola en aquesta població (103).

En resum, no s’ha establert quin esquema de QT amb trastuzumab és l’òptim en tumors HER2 (+), però tenint en compte 
les dades de l’estudi BCIRG 006 i les de l’estudi NCCTG 9831, on es va demostrar un sinergisme en l’ús concomitant de pa-
clitaxel i trastuzumab (SLM a 5 anys de 84% envers 80%) sembla adequat aconsellar un esquema d’AC seguit de docetaxel 
o paclitaxel concomitant amb trastuzumab en les pacients sense risc elevat de cardiotoxicitat. En el cas de les dones amb 
risc de cardiotoxicitat, es recomana optar per l’esquema de TCH (docetaxel+carboplatià trastuzumab)(95). 

RECOMANACIÓ

•	 Tenint	en	compte	aquestes	consideracions	creiem	 indicat	utilitzar	 trastuzumab,	 com	a	part	del	 tractament	
adjuvant,	en	tots	aquells	casos	en	què	el	risc	de	mortalitat	per	càncer	de	mama	sigui	clarament	major	al	risc	de	
desenvolupar	cardiotoxicitat	(IA).
•	 A	 l’Institut	Català	d’Oncologia	el	 tractament	adjuvant	 recomanat	en	el	cas	de	pacients	amb	tumors	HER2+	
és:		AC	x	4	–	Paclitaxel	80	x	12	en	combinació	amb	trastuzumab	a	iniciar	amb	el	paclitaxel,	durant	1	any.	En	el	
cas	de	pacients	amb	antecedents	de	malaltia	cardiovascular,	es	recomana	l’esquema	TCH	(docetaxel+carboplati	
->trastuzumab).

Taula 3. Estudis de trastuzumab adjuvant

Ref Autor Assaig Tipus d’estudi n Esquema Resultats

93
99

Romond, 2005. N 
Engl J Med

NSABP-31
N9831 Fase III 3351 AC->P vs AC->PT SLM 12% a 3 anys

Reducció del risc de mort 33% (p=0,015)

94
Piccart-Gebhart 
MJ, 2005. N Engl 
J Med

HERA Fase III 5090 T (1 o 2 anys) vs no ttment SLM  81 vs 74% (HR 0,64)
SG 92 vs 90% (HR 0,66)

96
Slamon, 2005.
Breast Cancer Res 
Treat

BCIRG006 Fase III 3222 AC->D vs AC->DT vs 
DCarbo->T

SLM als 5 anys:  75% per AC-T, 84% per AC-
>TH, i 81% per TCbH. 
SG: 87% ACT, 92% ACTHi 91%TCbH

97 Joensuu H, 2006. 
N Engl J Med. FinHer Fase III 1010 T vs no T SLM 89 vs 78 (p=0,01) HR 0,65 p=0.12

SG 96 vs 90 (p=0,07) HR 0,55

100 Perez et al
2007 J Clin Oncol

Anàlisi 
conjunt 3968 AC->P vs AC->PT

Reducció del risc de mort 35%
Reducció del risc de recurrència 52% HR 0,48 
IC95% 0,41-0,57 p<0.0001

T:trastuzumab; D:docetaxel; P:paclitaxel; C: ciclofosfamida; A: adriamicina; Carbo: carboplatí; TCH: D+Carboà T
SLM: supervivència lliure de malaltia; HR: hazard ratio; SG: supervivència global

3.4.1.1 Criteris de tractament postoperatori amb trastuzumab de malaltes amb càncer de mama i sobreexpressió 
d’HER-2:

Premissa prèvia: caldrà realitzar l’estudi de l’HER2 a tota malalta diagnosticada de càncer de mama.

Les pacients hauran de complir tots els criteris següents:

 » Càncer de mama ressecat.

 » Amplificació d’HER-2 demostrada per immunohistoquímica (+++) o FISH/ CISH positiu.

 » Rebre tractament amb QT adjuvant. 

 » Qualsevol T si hi ha afectació ganglionar (pN+) o en el cas de no existir afectació ganglionar (pN0), segons la mida del 
tumor:  tumors >2 cm o tumors entre 1-2 cm amb algun criteri d’alt risc (RH negatius, invasió vascular o limfàtica, o 
grau 3).

 » Presentar una correcta funció cardíaca després del tractament amb antraciclines, segons els criteris de normalitat 
considerats pel centre.

3.4.1.2 Motius d’exclusió o de contraindicació de tractament amb trastuzumab:

 » Tumor infiltrant <0,5 cm.

 » Antecedents documentats d’insuficiència cardíaca congestiva, infart agut de miocardi en els últims 6 mesos, angor que 
requereixi tractament actual, hipertensió incontrolada, cardiomegàlia, arítmia inestable o malaltia valvular significativa.

3.4.1.3 Esquema d’administració: 

S’administrarà trastuzumab dins d’un esquema de tractament adjuvant seqüencial:

 » Després de finalitzat el tractament amb antraciclines i concomitant amb taxans.

 » En les malaltes que ja han rebut tractament adjuvant, l’interval entre la fi de la QT i l’inici del trastuzumab serà com a 
màxim de 6 setmanes.
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3.4.1.4 Dosi de Trastuzumab:

 » Si la QT inclou paclitaxel,concomitantment: dosi de càrrega de 4 mg/kg seguida de dosi setmanal de 2 mg/kg. En 
finalitzar la concomitància amb taxans: 6 mg/kg cada 3 setmanes fins a completar 1 any.

 » Si la QT inclou docetaxel concomitantment: dosi de càrrega de 8 mg/kg seguida de dosi 6mg/kg cada 3 setmanes 
fins a completar 1 any 

 » Si la QT no inclou taxans, després de finalitzar antraciclines: dosi de càrrega de 8 mg/kg seguida de dosi de 6 mg/
kg cada 3 setmanes fins a completar 1 any.

3.4.1.5 Monitorització funció cardíaca:

Caldrà monitoritzar la funció cardíaca de les pacients en tractament amb trastuzumab, mitjançant un d’aquests procedi-
ments: MUGA o ecocardiografia.

La periodicitat de monitorització serà: 

 » Abans i després del tractament amb antraciclines i previ a l’inici del trastuzumab.

 » Des del inici de trastuzumab cada 3 mesos fins l’any de tractament.

Quan la FEVI sigui <50% o la disminució absoluta respecte a la basal sigui >15% caldrà suspendre el tractament amb trastu-
zumab. Al cap d’1-2 mesos d’haver suspès el fàrmac es re-valorarà la FEVI i, en cas d’haver-la recuperat, es podrà re-introduir 
el tractament. 

4. ALTRES TRACTAMENTS SISTÈMICS ADJUVANTS

En els últims anys s’ha estudiat el paper del tractament amb bisfosfonats en la prevenció de pèrdua de massa òssia induïda 
pels tractaments oncològics en dones pre i post menopàusiques (IA) (104, 105, 106). Els bisfosfonats han demostrat en 
assaigs clínics i preclínics la seva activitat oncològica i en estudis amb dones amb osteoporosi han demostrat produir una 
disminució del 28-32% del risc de desenvolupar càncer de mama (107,108).

Respecte la seva indicació en adjuvància o neoadjuvància, els resultats de tres estudis clínics amb clodronat van ser total-
ment contradictoris (109,110,111). Pel que fa al zoledronat,existeixen diversos estudis que s’inclouen a continuació: 

 » Un petit subestudi del assaig AZURE amb 205 pacients tractades amb QT neoadjuvant amb o sense zoledronat de 
forma aleatoritzada, va mostrar una significativa reducció del volum del tumor residual (15.5 mm en front de 27.4 mm) 
a favor de les dones que van rebre àcid zoledrònic amb la QT neoadjuvant (112). 

 » L’estudi ZO-FAST, amb 1065 dones que van rebre de forma aleatoritzada àcid zoledrònic amb letrozol adjuvant, va 
mostrar una reducció del 41% en el risc de recaiguda o mort (113). 

 » Un estudi austríac va aleatoritzar a 1803 dones premenopàusiques a 4 branques de QT, cap d’elles considerada estàn-
dard de tractament. Una meitat va rebre àcid zoledrònic i l’altre meitat només hormonoteràpia. Els resultats van indicar 
una disminució del risc relatiu del 36% en la SLP a favor de zoledrònic (114). 

 » Finalment, s’han reportat les dades de l’assaig fase III AZURE que va aleatoritzar a les pacients a rebre o no àcid zoledrò-
nic juntament amb la QT; sense trobar cap diferència entre les dues branques (115). 

Pel que fa als efectes secundaris cal tenir en compte una major incidència de necrosi mandibular (1.1 %) estadísticament 
significativa. 

En base a aquestes dades i tenint en compte que els bifosfonats no tenen la indicació aprovada per al seu ús en adjuvància, 
es considera que l’administració de bisfosfonats amb QT adjuvant no suposa cap benefici addicional(IIB).

B. TRACTAMENT NEOADJUVANT

L’administració clàssica del tractament oncològic sistèmic ha estat en règim d’adjuvància o postoperatori. Tanmateix, mal-
grat que encara no està definida la correcta seqüència de tractaments en el càncer de mama, en els últims anys hi ha una 
major tendència a iniciar el tractament sistèmic abans de la cirurgia (neoadjuvància, NA).

Malgrat existeixen arguments a favor i en contra de les dues estratègies de tractament, es pot afirmar que els estudis alea-
toritzats i metanàlisi no han demostrat diferències en supervivència entre els tractaments sistèmics primaris o d’adjuvància 
(Taula 4)(116, 117,118,119).

Els tractaments sistèmics primaris s’ha demostrat que incrementen el percentatge de tractament quirúrgic conservador 
sense un augment important de recaigudes locals (117).Les pacients que presenten resposta al tractament sistèmic primari 
tenen una millor supervivència que les que no hi responen i les respostes patològiques completes tenen un pronòstic 
excel·lent. La resposta a la NA és, per tant, un factor pronòstic. 

El tractament sistèmic primari permet l’estudi dels diferents factors de predicció de resposta que poden ser útils en el futur, 
a l’hora d’escollir el tipus de tractament adjuvant.

1. QUIMIOTERÀPIA PRÈVIA AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN CASOS  T1-2  I N0-1:

Els tumors d’histologies de baix risc (tubular, col·loide, papil·lar, adenoide quístic), tumors <30mm que siguin de baix grau 
(histològic, nuclear) amb RH positius i Ki 67 <25%, rebran tractament quirúrgic amb tumorectomia i biòpsia del gangli 
sentinella (GS). 

La possibilitat de resposta patològica completa (pRC) dels tumors luminals A és molt baixa (<9%) motiu pel qual no es 
recomana la QT primària. En canvi, les pacients amb tumors triple negatius o HER2 són tributàries de tractament amb QT 
primària ja que assoleixen percentatges de pRC molt elevats (45-65%). El carcinoma amb metaplàsia escamosa serà exclòs 
per la baixa probabilitat de resposta a la QT, igual que el carcinoma lobel·lar, el qual també presenta escassa resposta pa-
tològica a la QT (<2%). 

En el cas del tumors luminal B (RH + però Ki-67 elevat o G3) caldrà valorar individualment cada cas per decidir si la pacient 
pot beneficiar-se més de la cirurgia inicial o de la QT primària (120). 

Per tal de poder valorar la resposta al tractament caldrà realitzar una prova radiològica abans i després de la QT. La ressonàn-
cia magnètica és la tècnica més precisa per excloure multicentricitat, mesurar els diàmetres tumorals i pel diagnòstic del 
tumor residual després de QT primària.

Després d’aquesta valoració es procedirà al tractament quirúrgic, i en cas de que la pacient es trobi en resposta patològica 
completa no caldrà donar més QT.

Les pacients amb tumors RH positius continuaran amb tractament hormonal durant 5 anys. La RDT, en cas d’estar indicada, 
s’administrarà un cop acabada la QT. 

2. QUIMIOTERÀPIA PRÈVIA AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN CASOS LOCALMENT 
AVANÇATS (T3-4 O N2-3):

La primera situació en què els tractaments sistèmics van precedir la cirurgia va ser en el cas dels carcinomes localment 
avançats. En aquest estadi de la malaltia, la cirurgia presenta un elevadíssim percentatge de fallida local i la supervivència 
de les pacients no és bona.

El tractament amb QT, en aquest cas, és d’indicació obligada. El tractament esmentat busca un ràpid control de la malaltia 
sistèmica i un millor control de la malaltia local que faciliti el paper de la cirur gia i la RDT.

El tractament d’elecció serà un esquema seqüencial d’antraciclines i taxans.
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El tipus de cirurgia que s’indicarà dependrà de la situació del tumor després dels tractaments quimioteràpics. Es valorarà la 
possibilitat de conservar la mama, amb ajuda de tècniques d’oncoplàstia.

Després de la cirurgia es procedirà a la irradiació per garantir el control local de la malaltia. Les pacients amb tumors amb RH 
positius, un cop acabada la QT, seguiran tractament hormonal durant 5 anys. En les pacients triple negatiu, en no disposar 
d’un alt nivell d’evidència que justifiqui la indicació o no de QT adjuvant, aquesta quedarà a criteri facultatiu.

El esquemes de tractament neoadjuvant de QT en els nostres centres contemplen les alternatives següents : 

 » HER-2 +++ o ISH+:
•	 Paclitaxel set + trastuzumab set x 12 set -> FEC 75 x 4 + trastuzumab  x 12 set (121)(IIB)

 » HER-2 -: 
•	 Adriamicina + ciclofosfamida c/21 x 4 -> docetaxel c/21 x 4 (116) (IA)

Taula 4. Estudis del tractament neoadjuvant

Ref Autor Assaig Tipus 
d’estudi

n Tractaments Objectiu 
principal

Resultats Conclusions

116 Bear et al, 
2006. 

NSABP B-27
Fase III

2411
ACàcir vs ACàDàcir vs 
ACàciràD

DFS
OS

ns
ns

L’adició de D redueix la incidència de 
recurrència local (p=0,0034) i augmenta 
la proporció de pacients amb pCR

117 Fisher et al, 
1998.

NSABP B-18
Fase III

1523 AC preop vs AC postop
DFS
OS

ns
ns

QT preop és tan efectiva com QT 
postop. Permet més lumpectomies, es 
útil per determinats estadis I i II

119 Wolmark et al, 
2001. 

NSABP B-18
Resultats a 9 anys

Fase III AC preop vs AC postop
DFS
OS

ns
ns

Tendència a favor de QT preop en DFS i 
OS en pacients <50 anys 

118 Rastogi et al, 
2008

NSABP B-18, 
NSABP B-27
Actualització

Fase III
QT preoperatòria és equivalent al tractament adju-
vant. B-27 demostra que l’adició de taxans millora la 
resposta

121 Buzdar  et  al, 
2005. 

Fase III 42 P->FEC vs P+T ->FEC+T pCR
25 vs 66,7%
(p=0,02)

122 Buzdar  et al, 
2007

Actualització Fase III 64

P->FEC vs 
P+T ->FEC+T vs 
22 pts addicionals trac-
tats amb P+T ->FEC+T 

pCR
26,3% vs 
65,3% vs 
54,5% 

Dades de la cohort inicial després de 
36,1m de seguiment. Resultats dels pts 
assignats directament a T, als 16,3 m de 
seguiment.

123 Pernas et al, 
2007

Sèrie 
prospec-
tiva

33 P setmanal +T ->FEC+T pCR
73%
[IC 95 
54-87]

Esquema Buzdar modificat (amb P 
setmanal) és altament efectiu 

A: adriamicina; C: ciclofosfamida; D:docetaxel; P:paclitaxel; T:trastuzumab; F: fluorouracil; E: epirubicina; cir: cirurgia; m: mesos; pts: pacients; DFS: supervivència 
lliure de malaltia; OS: supervivència global; pCR: resposta patològica completa

3. HORMONOTERÀPIA PRÈVIA AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC:

Les pacients postmenopàusiques amb tumors de ≥ 30 mm i que expressin clarament RE(en ≥ 50% o Allred > 6) de les 
cèl·lules tumorals, amb un percentatge de proliferació no elevada (Ki-67 < 25%) i HER-2 (-) seran candidates a rebre HT 
primària. 

Encara no està ben definit el perfil de pacients que poden beneficiar-se més de la HT que de la QT, malgrat és sabut que les 
dones amb RH molt positius es beneficien molt poc de la QT, tant adjuvant com neoadjuvant. En aquest sentit, els estudis 
que han comparat QT en NA amb antraciclines i taxans respecte HT en NA en dones postmenopàusiques amb RH +, han 
mostrat taxes de resposta clínica i mamogràfica similars (124).

Tanmateix, en dones d’edat avançada (>70 anys) la HT primària seguida de cirurgia, ofereix SG similars a l’HT com a únic 
tractament, si bé en aquest últim cas el percentatge de control local és pitjor. Per tant, el tractament únic amb HT només ha 
de ser d’elecció en pacients no candidates a cirurgia per la seva alta comorbiditat o en cas d’edat molt avançada.

D’altra banda, sembla que la sobreexpressió d’HER2 pot significar una resistència a la HT, encara que la relació no és tan 
clara amb letrozol o anastrozol com ho és amb tamoxifè. Respecte l’elevada expressió de Ki67, aquesta es relaciona amb 

una SLP més baixa. En canvi, el descens de Ki67 després de dues o tres setmanes de tractament s’associa amb un índex de 
resposta major i amb una  major taxa de cirurgia conservadora (125, 126).

Els IA (letrozol i exemestà) han demostrat ser superiors a TAM en NA, pel que fa al nombre de respostes i percentatge de 
cirurgia conservadora (125). 

El tractament recomanat és letrozol 2,5 mg/dia i es mantindrà durant 6-12 mesos, valorant la resposta cada 3 mesos. Si 
després de 6-12 mesos amb HT no s’ha assolit una resposta, la probabilitat d’arribar a obtenir resposta clínica allargant la 
durada de la HT és molt baixa. Tanmateix, el risc de progressió després d’una resposta inicial augmenta després de 12 mesos 
de tractament malgrat sembla que amb els IA les recaigudes són més tardanes.

Encara que no hi hagi un moment determinat per a la intervenció quirúrgica, la recomanació és que aquesta sigui, aproxi-
madament, després dels 6 mesos del inici del tractament i abans dels 12 mesos (127). 

Pel que fa a la necessitat de tractament QT adjuvant després de la cirurgia, Ellis et al van validar l’estimació d’un índex de 
risc de recidiva (PEPI score) i de supervivència després d’HT neoadjuvant. Aquest índex valora la mida tumoral, l’afectació 
axil·lar, els RE i el Ki67 a la peça patològica.  Un valor de PEPI score de 0 indica un baix risc de recurrència, un valor entre 1 i 
3 indica un risc intermedi i un valor igual o superior a quatre, el risc de recidiva és alt. 

 » En cas de PEPI igual a 0, el pronòstic és excel·lent i per tant es recomana mantenir la HT adjuvant, en cas de no haver-se 
presentat resistència al tractament hormonal primari.

 » Si PEPI ≥ 4, donat que el risc de recidiva és alt podria estar indicada la QT adjuvant. 

 » En pacients amb puntuacions intermedies, l’elecció és menys clara (128). La negativització del receptor d’estrògens 
després de HT sembla ser molt significativa.
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C. TRACTAMENT DE LA MALALTIA METASTÀTICA

Es considera càncer de mama disseminat o metastàtic quan hi ha presència de malaltia macroscòpica a distància de la 
mama. La disseminació pot ser evident en el moment del primer diagnòstic (actualment <5% dels casos), però és més 
freqüent que es manifesti anys després del diagnòstic i del primer tractament.

El curs clínic del càncer de mama disseminat és molt variable, inclou des de pacients que viuen sense símptomes durant 
alguns anys, fins a altres pacients que moren de la seva malaltia en pocs mesos. Les curacions són anecdòtiques i la mitjana 
de supervivència oscil·la entre 24-36 mesos des del seu diagnòstic, amb un 10% que sobreviuen més de 10 anys. El lloc 
més freqüent de localització de les metàstasis és l’os (40-60% de les pacients), seguit dels pulmons (15-22%), la pleura (10-
14%), parts toves (8-14%), el fetge (3-10%) i el sistema nerviós central (2-7%). Aquesta incidència varia si es té en compte 
la nova classificació biològica del càncer, basada en el perfil particular d’expressió gènica de cada tumor en comptes de la 
histologia clàssica. En aquest cas és més freqüent la disseminació en forma de metàstasis viscerals, en concret les cerebrals, 
en tumors triple negatius o amb sobrepressió d’HER2, mentre que els tumors luminals acostumen a fer més metàstasis a 
l’os i a parts toves. 

El pronòstic de supervivència mitjana pot oscil·lar molt en funció del lloc de la metàstasi: 4 mesos en cas d’afectació hepàti-
ca important, 36 mesos si només hi ha metàstasis òssies i 44 mesos si només hi ha afectació pleural homolateral. També 
influeix el subtipus biològic, essent el pronòstic de supervivència més curt en tumors triple negatiu respecte els tumors 
luminals o fins i tot els tumors HER-2

Actualment disposem d’una àmplia varietat d’opcions terapèutiques (quimioteràpia, maniobres hormonals, radioteràpia, 
immunoteràpia, bisfosfonats, cirurgia, etc.), que han aconseguit millorar la supervivència mitjana de les pacients amb càn-
cer disseminat de mama en relació amb les sèries històriques, però no la curació. Per tant, els principals objectius del trac-
tament són la prolongació de la supervivència i la millora de la qualitat de vida.

L’heterogeneïtat de la malaltia i el caràcter pal·liatiu del tractament s’ha de tenir en compte abans de prendre qualsevol 
decisió terapèutica. És important saber utilitzar tots els recursos disponibles en el moment adequat del curs evolutiu, per 
assolir el màxim control dels símptomes, prevenir les complicacions i perllongar la supervivència, alterant el mínim possible 
la qualitat de vida de la pacient. 

Quan es diagnostica metàstasi, primer cal determinar amb exactitud l’extensió i localització de tota la malaltia. Per tant, 
s’haurà de realitzar una avaluació completa de totes les localitzacions més habituals de metàstasi. Al mateix temps, caldrà 
valorar una sèrie de factors predictius de resposta que condicionaran l’estratègia terapèutica. Aquests factors predictius 
són: la presència de RH, la sobreexpressió o amplificació de HER2 en les cèl·lules tumorals, l’extensió i localització de les 
metàstasi, l’interval lliure de malaltia i l’edat de la malalta.

En els casos en que la recaiguda sigui accessible, es recomana fer una biòpsia per tornar a determinar el grau d’expressió de 
receptors hormonals i de l’HER2, ja que l’experiència clínica demostra que, especialment en pacients prèviament tractades 
amb TAM, l’expressió d’aquests factors pot variar però també tumors inicialment negatius poden expressar RE o HER2 a la 
recidiva.

Donat que no existeix un tractament curatiu en aquesta fase de la malaltia, l’ideal serà disposar d’assaigs clínics metodolò-
gicament correctes i animar les pacients a participar-hi. D’aquesta manera, es podrà respondre a preguntes amb evidència 
científica oferint, a la vegada, una alternativa terapèutica potencialment més eficaç.

Però fora d’assaigs clínics s’ha de buscar un tractament individualitzat (moltes vegades multidisciplinari) per a cada pacient. 

Els esquemes de QT de molt llarga durada per la malaltia disseminada no han demostrat un gran impacte en la supervivèn-
cia, per la qual cosa s’aconsella administrar QT durant aproximadament 6 mesos. Si s’aconsegueix una resposta objectiva a 
una primera línia de QT és més probable la resposta a segones i terceres línies, igual que en el cas del tractament hormonal. 

El tractament amb QT a altes dosis i suport amb autotrasplantament de precursors hematopoètics no ha demostrat, en as-
saigs clínics aleatoritzats, ser superior a les millors quimioteràpies a dosis estàndard (129). Per tant, l’ús d’aquesta complexa, 
cara i tòxica modalitat de tractament no està justificada en aquesta malaltia.
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1. TRACTAMENT HORMONAL DEL CÀNCER DE MAMA METASTÀTIC

Per a la dona amb una malaltia disseminada, però sense símptomes i sense risc de mort a curt termini (metàstasis òssies i 
en parts toves), amb RH positius, el tractament hormonal és el més adequat, donat que els efectes secundaris són mínims 
i les possibilitats de resposta altes (35-65%). La pacient que respon a una primera maniobra hormonal té grans possibilitats 
de respondre a una segona quan la primera deixa de ser efectiva i, fins i tot, es poden veure respostes a terceres línies hor-
monals. La taula 5 mostra els factors predictius clàssics de resposta al tractament hormonal, que condicionaran l’estratègia 
terapèutica.

Taula 5. Factors predictius de resposta que condicionaran l’estratègia terapèutica

Alta probabilitat de resposta al tractament hormonal Baixa probabilitat de resposta al tractament hormonal

Receptors hormonals positius Receptors hormonal negatius

Interval lliure de malaltia > 2 anys Interval lliure de malalta < 2 anys

M1 a parts toves i ossos M1 hepàtiques

Núm. limitat de M1 (< 3 òrgans) M1 extenses (> 3 òrgans)

No afectació d’òrgans vitals Afectació d’òrgans vitals

Resposta prèvia a maniobra hormonal No resposta a maniobra hormonal prèvia

1.1. PACIENTS POSTMENOPÀUSIQUES

La nova generació d’IA (anastrozol, letrozol i exemestà) s’ha convertit durant els últims anys en la primera línia hormonal 
estàndard de les pacients postmenopàusiques, gràcies a la seva millor tolerància i a la seva major eficàcia (en respostes i 
temps a la progressió). Tres estudis aleatoritzats han demostrat que, com a primera línia, són més eficaços i menys tòxics 
que el tamoxifè (130, 131, 132). 

RECOMANACIÓ:

Tractament hormonal en pacients postmenopàusiques amb càncer de mama metastàtic

ORDRE DEL TRACTAMENT NO tractament previ amb IA en adjuvància o fi de 
tractament > 1 any

SÍ tractament previ amb IA en adjuvància

1a LÍNIA IA (letrozol,anastrozol) Fulvestrant o TAM o exemestà o considerar QT

2a LÍNIA Exemestà o fulvestrant o  TAM 
Fulvestrant o exemestà 
(segons la 1a línia)

3a LÍNIA Fulvestrant o exemestà o  progestàgens (segons la 2a línia) Progestàgens
IA: inhibidors de l’aromatasa; TAM: tamoxifè
Posologia fàrmacs: Letrozol 2,5 mg/dia; Anastrozol: 1mg/dia; Fulvestrant: 500 mg /1 vegada al mes .Només la dosi inicial es repeteix a les dues 
setmanes. Posteriorment administració mensual; TAM: 20 mg/dia; Exemestà: 25 mg/dia

1.2. PACIENTS PREMENOPÀUSIQUES

L’esquema d’HT amb evidència de major eficàcia és la combinació d’abolició de la funció ovàrica (mitjançant anàlegs de 
l’LH-RH, RDT o cirurgia) i TAM (133). 

RECOMANACIÓ:

Tractament hormonal en pacients premenopàusiques amb càncer de mama metastàtic
ORDRE DEL TRACTAMENT NO tractament previ amb TAM o fi 

tractament > 1 any
SÍ tractament previ amb TAM o fi tractament < 1 any

1a LÍNIA TAM  + supressió ovàrica IA (letrozol, anastrozol) + supressió ovàrica
2a LÍNIA IA + supressió ovàrica Fulvestrant o exemestà + supressió ovàrica
3a LÍNIA Progestàgens o fulvestrant Exemestà, progestàgens o fulvestrant
IA: inhibidors de l’aromatasa; TAM: tamoxifè

2. QUIMIOTERÀPIA EN LA MALALTIA METASTÀTICA EN TUMORS HER2-

En les pacients amb símptomes severs o amb metàstasis que es preveu que provoquin símptomes en breu temps, joves o 
amb RH negatius o positius però en les que la malaltia s’ha fet refractària al tractament hormonal, s’ha d’administrar tracta-
ment quimioteràpic. 

La taxa de respostes objectives als esquemes clàssics (CMF o FAC) oscil·la entre el 40-70%, sent les possibilitats de resposta 
majors pels règims que contenen adriamicina. Les combinacions de taxans i antraciclines han reportat una alta taxa de 
resposta (40-90%) en primera línia de tractament, però la durada de la resposta i el temps mitjà fins a la progressió és la 
mateixa que amb els règims clàssics de CMF o FAC i la toxicitat major. Per aquest motiu la combinació d’antraciclines amb 
taxans de forma simultània només és aconsellable quan es requereix una resposta ràpida i segura, com per exemple en cas 
de limfangitis pulmonar o metàstasis hepàtiques voluminoses (134).

En el moment actual, els taxans són el tractament quimioteràpic estàndard després de fallida o dosis plenes d’antraciclines. 
En segona línia produeixen un 30-50% de respostes objectives. Capecitabina, vinorelbina i gemcitabina són els fàrmacs 
més habituals en segona o tercera línia de QT.  En els casos amb bona resposta a les antraciclines, quan s’arriba a dosis 
plenes, també està indicat l’ús d’antraciclines liposomals (135). 

La taula 5 recull els resultats dels principals estudis en càncer de mama metastàtic en pacients Her2 negatives, la conclusió 
dels quals es comenta a continuació:

 » Un estudi fase III que compara tractament combinat de capecitabina més docetaxel envers docetaxel demostra un 
augment de la SG amb la teràpia combinada respecte a la monoteràpia amb taxans. Els resultats mostren un 35% de 
disminució del risc a la progressió i un 23% de reducció del risc de mort amb la teràpia combinada, respecte a doc-
etaxel com a agent únic. No s’observen diferències a nivell de qualitat de vida (136).

 » Un estudi fase III va comparar la combinació de docetaxel amb gemcitabina respecte  docetaxel amb capecitabina, 
obtenint resultats similars d’eficàcia. Pel que fa al perfil d’efectes adversos, la combinació amb gemcitabina va provocar 
més fatiga, hepatotoxicitat, neutropènia, trombocitopènia però no neutropènia febril; la combinació amb capecita-
bina va ser responsable del síndrome mà-peu, toxicitat gastrointestinal i mucositis (137).

 » Un altre estudi fase III que comparava la combinació de gemcitabina més paclitaxel (GT) enfront paclitaxel, va demos-
trar diferències estadísticament significatives en SG i SLP a favor de la combinació (138). Un estudi de fase II va avaluar 
la combinació en pauta d’administració bisetmanal, amb similars resultats d’eficàcia (139).  

 » Dos estudis de fase II van avaluar l’esquema d’administració bisetmanal de la combinació de docetaxel i gemcitabina 
concloent la bona tolerància del tractament considerant-se una alternativa vàlida en pacients pretractades prèviament 
amb antraciclines (140,141).

D’altra banda disposem de dades d’eficàcia d’Iniparib, un inhibidor de l’enzim reparador del DNA poliadenosina difosfat ri-
bosa (PARP) actualment en investigació.  No obstant, els resultats d’un estudi aleatoritzat de fase III, en dones amb metàsta-
sis i amb tumors triple negatiu, van ser negatius, amb uns resultats en SLM de 15 mesos amb carboplatí i gemcitabina i de 
12 mesos per a la combinació amb Iniparib (142). 

Per últim, citar l’estudi EMBRACE (143) que va avaluar l’eficàcia d’Eribulina en malaltes amb CMM en progressió després de 
com a mínim 2 esquemes previs de QT per a la malaltia avançada. Algun d’aquests esquemes havia d’haver inclòs antraci-
clines i taxans. L’assaig no està exempt de limitacions però va complir el seu objectiu principal assolint una SG estadística-
ment millor per al grup d’eribulina en comparació amb el tractament d’elecció del metge, malgrat sense diferències en 
SLM. En base a aquests resultats, eribulina va ser aprovada per la EMA per al seu ús en el context de malaltia avançada o 
en l’adjuvància. Actualment el fàrmac està sent avaluat pel PHMHDA del CatSalut i caldrà esperar als resultats d’aquesta 
avaluació per tal d’emetre cap recomanació respecte el seu ús.

2.1. BEVACIZUMAB EN EL CÀNCER DE MAMA METASTÀTIC HER2-

El paper de bevacizumab en el càncer de mama metastàtic ha estat objecte de recents avaluacions per part de les agències 
reguladores europea (EMA) i americana (FDA). Com a conseqüència, la FDA va retirar l’aprovació de la indicació de bevaci-
zumab en càncer de mama i la EMA en va restringir el seu ús en combinació amb taxans per al tractament del càncer de 
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mama metastàtic a paclitaxel com a primera línia i en administració setmanal  (144, 145). Les dades d’eficàcia de bevacizu-
mab provenen dels estudis E2100(146), AVADO (147) i RIBBON (148).  

 » L’estudi de Miller et al de fase III i aleatoritzat que comparava la combinació de bevacizumab més paclitaxel respecte 
paclitaxel, va demostrar millor SLP per la combinació, mentre que no es van observar diferències en SG (146). 

 » D’altra banda, l’estudi fase III AVADO va comparar la combinació de docetaxel més bevacizumab. Els resultats d’aquest 
estudi demostraven un escàs benefici en SLP (mitjana < 2 mesos) associat a una elevada toxicitat observada a les 
branques de tractament amb bevacizumab. Per aquest motiu es va considerar que el balanç risc benefici de la combi-
nació era negatiu i per tant no justificava el seu ús (147). Malgrat tot, en l’anàlisi de subgrups de l’assaig, s’observà que 
en les dones amb tumors triple negatiu, amb un interval lliure de malaltia < 24 mesos i que tenien menys de 3 òrgans 
amb metàstasis presentaven una SLP significativament millor (149).

 » Posteriorment, a l’estudi RIBBON es van establir dos grups de tractament independents per a ser combinats amb 
bevacizumab o amb placebo: Capecitabina o un esquema basat en taxans (T) o en antraciclines (Ant) (148). L’addició 
de bevacizumab 15 mg/kg al tractament amb T/Ant va suposar un lleuger increment en la SLP, d’una magnitud molt 
menor als resultats de l’assaig E2100. En base a aquests resultats la EMA va denegar inicialment l’aprovació de la 
combinació amb Capecitabina per al tractament del CMM, en considerar què el lleuger increment en la SLP, no tenia 
impacte clínicament rellevant en la SG o en la qualitat de vida. Malgrat això, posteriorment a l’abril del 2011 es va 
revisar les dades i finalment es va aprovar aquesta indicació, només per aquells pacients per als quals el tractament 
quimioteràpic amb antraciclines o taxans no es considera adequat.

Respecte a la seva toxicitat, cal tenir en compte que el tractament amb bevacizumab, augmenta de forma significativa el 
risc de patir un efecte advers fatal respecte a la QT estàndard en forma de sagnat, embòlia o perforació intestinal (150) (2.5% 
front 1,7%) i també augmenta de forma significativa el risc de insuficiència cardíaca (151)

D’altra banda s’ha estudiat el paper de Bevacizumab com a tractament de 2ª- 3ª línia de tractament del CMM. L’estudi 
aleatoritzat i obert AVF2119, comparava la seguretat i eficàcia de capecitabina amb o sense bevacizumab en el tractament 
de pacients amb càncer de mama metastàtic amb progressió de la malaltia, després del tractament amb esquemes basats 
en antraciclines i taxans. No es van demostrar diferències significatives en la SLP ni en la SG ni en la qualitat de vida entre 
els dos tractaments, però en canvi si un increment en la toxicitat que conferia un balanç benefici risc negatiu per a l’ús de 
bevacizumab (152). 

Cal tenir en compte que únicament l’esquema de tractament de bevacizumab en combinació amb paclitaxel de Miller et 
al. té l’aprovació d’ús per part de la EMA.  

En conclusió, la recomanació de l’ICO respecte l’ús de bevacizumab en combinació amb paclitaxel es restringeix al subgrup 
de pacients que han demostrat obtenir un benefici en SLP i en qualitat de vida als estudis publicats: dones amb tumors 
triple negatiu que han rebut taxans en adjuvància i amb un interval lliure de malaltia inferior als 2 anys. 

Amb tot, es considera que no existeix un estàndard de tractament per a les pacients amb RH negatius o positius però hor-
monorefractàries i HER2–. El tractament inicial d’aquestes pacients dependrà de la història de QT prèvia.

RECOMANACIÓ

Es	recomana	tractar	les	pacients	amb	RH	negatius	o	positius	però	hormonorefractàries	i	Her2-	segons	el	següent	
algoritme	de	decisió:
•	Si la pacient no ha rebut antraciclines prèvies:	

•	 FAC	x	6	(IA)	o
•	 Adriamicina	x	3	->	docetaxel	x	3	(IIB)(153)
•	 Alternativa	en	malaltia	simptomàtica	que	pot	comprometre	la	vida,	amb	la	finalitat	d’obtenir	una	
resposta	ràpida:	Adriamicina	+	docetaxel	x	6(IIB)(134)

•	Si la pacient ha rebut dosis plenes d’antraciclines:
•	 Primera	línia	de	tractament:	

1a	elecció: Gemcitabina	+	paclitaxel	(138,	139)	(IA)	o	
Paclitaxel	setmanal	(en	pacients	fràgils)	(154)(IIB)

-	Alternatives: Docetaxel	+	gemcitabina	(137,	140)	
Docetaxel	(155)(IA)	
Paclitaxel	+	bevacizumab	(en	pacients	RH	i	HER-2	(-),	amb	interval	lliure	de	
malaltia	<2	anys	després	del	taxà	adjuvant)	(IIB)(147)

-	Adriamicina	liposomal–ciclofosfamida	(135)
•	 Segona	línia	de	tractament:

1a	elecció: Capecitabina	(IIB)	o	Vinorelbina
Alternatives: Adriamicina	liposomal	–ciclofosfamida	(135)
Carboplatí	±	Gemcitabina
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Taula 5. Estudis en càncer de mama metastàtic en pacients HER2- no candidates a antraciclines (per haver rebut 
prèviament o per contraindicació)

Ref Autor Tipus 
d’estudi n Tractments Línia

Objectiu 
princi-
pal

Resultats Objectiu 
secundari Resultat Conclusions

136
O’Shaughnessy J 
Clin Oncol
2002.

Fase III 511
Cape+Doce vs 
Doce

2a a 
3a

PFS

6,1 vs 4,2
p=0,0001
HR 0,65
(0,54-0,78)

SG

14,5 vs 11,5 
p=0,0126
HR 0,77 
(0,63-0,94)

35% reducció 
risc a la pro-
gressió 
23% reducció 
risc mort

137
Seidman J Clin 
Oncol 2011

Fase III 324
Gemci+
Doce vs
Cape+doce 

2a TTP
HR 1,1 (0.885-1.370) 
p=0.387

ORR
SG

ORR HR 
1.031 
p=0.785
ORR 
p=0.239

Sense diferèn-
cies en, SG, ni 
ORR
Cape+doce 
major incidència 
EA. 

138
Albain KS.  2008. 
JCO

Fase III 529
Gemci+Pacli vs 
Pacli

1a SG

18,6 vs 15,8 
p=0,0489 
HR 0,78
(0,64-0,96)
p=0,0187

SLP
6,14 vs 3,98
P=0,0002

Gemci+Pacli és 
una alteran-
tiva raonable 
després de QT 
adjuvant amb 
antraciclines

146
Miller K. 2007. N 
Engl J Med

Fase III 
randomit-zat

722 Beva+Pacli vs Pacli 1a PFS
11,8 vs 5,9m 
HR 0,60
p<0,001

SG
26,7 vs 25.2
HR 0,88 
p=0,16

No diferències 
en OS

147
Miles D. J Clin Oncol 
26: 2008
(AVADO)

Fase III alea-
toritzat

736
Doce+ Beva (7.5 
ó 15 mg/kg) vs 
Doce+Pl

1a SLP

Beva 7,5mg/kg
8.7 vs 8 m
HR 0.79 p=0.0318
Beva 15mg/kg: 8.8 
vs 8m
HR 0.72 p0.0099

SG

HR 1.05 
(0.81-1.36) 
p=NS
HR 1.06
 (0.79-1.33) 
p=NS

No diferències 
en SG

148

Robert. J Clin Oncol 
27:15s, 2009
(RIBBON)

Fase III alea-
toritzat
2:1

1237
Beva +QMT vs 
Pl+QMT (=Cape/T/
Ant) 

1a SLP

Cape vs Beva: 
5.7 vs 8.6 m
HR 0.688 p=0.0002
T+Ant vs Beva: 
8 vs 9.2m
HR 0.644 p<0.0001

SG

Cape vs 
Beva:
21.2 vs 29.0 
m
HR 0.847 
p=NS
T+Ant vs 
Beva
23.8 vs 25.2 
m
HR 1.032 
p= NS

No diferències 
en SG

143 Cortes J et al
(EMBRACE)

Fase III obert 762
Eribulina vs trac-
tament a elecció 
del facultatiu

3a SG

SG eribulina13.2m 
(12.1, 14.4) vs10.6 
m (9.2, 12.0)
HR 0,805
P= 0,014

SLP

3,6 m vs 
2.2m
HR 0,757
P=0.02

Superioritat 
en SG

Cape: capecitabina; Doce: docetaxel; Gemci: gemcitabina; Pacli: paclitaxel; Beva: bevacizumab
SLP: supervivència lliure de progressió; SG: supervivència global; TTP: temps fins a progressió; m: mesos; HR: hazard ratio

3. QUIMIOTERÀPIA EN LA MALALTIA METASTÀTICA EN TUMORS HER 2+

El 15-20% dels carcinomes de mama tenen amplificada i/o sobre-expressada l’oncoproteïna HER-2/neu. Quan a les pa-
cients amb càncer de mama disseminat HER2+ se’ls administra trastuzumab sol, s’aconsegueix un 13-20% de respostes, 
però administrat de forma concomitant a QT s’assoleix una major taxa de respostes, major duració d’aquestes i major SG 
que les pacients amb QT sola (156) (Taula 6). 

Un inconvenient que limita el seu ús combinat és l’alta taxa de toxicitat cardíaca (25%) reportada amb la combinació 
d’adriamicina i trastuzumab, per la qual cosa s’aconsella combinar trastuzumab amb taxans o vinorelbina (157,158,159). 

L’estudi de fase III HERNATA, va comparar el tractament amb docetaxel o vinorelbina, en combinació amb trastuzumab 
(160). Malgrat l’estudi no va poder demostrar la superioritat de cap dels dos fàrmacs pel que fa a la seva eficàcia la combi-
nació amb vinorelbina presentava un perfil de seguretat més favorable. Per aquest motiu, es considera aquesta combinació 
com a una opció vàlida com a primera línia de tractament.  

No està definida la durada del tractament amb trastuzumab en la malaltia avançada, però es recomana mantenir el tracta-
ment amb trastuzumab en monoteràpia després de suspendre la QT i fins a la progressió objectiva. 

L’estudi TANDEM va demostrar que la combinació de Trastuzumab amb anastrozol obtenia millors resultats en pacients 
amb tumors HER2 + i RH+ en comparació amb anastrozol sol, malgrat els efectes adversos greus que van ser més freqüents 
amb la combinació (162,163). Addicionalment en un anàlisi posthoc d’aquest estudi es va concloure que la combinació 
d’anastrozol+trastuzumab oferia millor SG que la monoteràpia amb IA (163,164).

En estudis no aleatoritzats de fase II s’ha vist un alt índex de respostes i una prolongada supervivència associada al mante-
niment del tractament amb trastuzumab, canviant o afegint un nou citostàtic (vinorelbina, capecitabina, carboplatí, etc). A 
més, les dades de respostes i SG d’aquests estudis són molt superiors a les descrites en sèries històriques. 

Dos assaigs clínics de fase III han avaluat l’eficàcia de lapatinib en pacients amb càncer de mama metastàtic HER2+, un en 
combinació amb capecitabina (estudi EGF100151, n=198) (161, 165,166-168) i l’altre en combinació amb letrozol (estudi 
EGF30008, n=1.286)(169-171). Només l’estudi EGF30008 fou doble cec. 

D’una banda, l’estudi EGF100151,va incloure pacients després de progressió a QT i trastuzumab i va demostrar que el trac-
tament amb lapatinib més capecitabina era superior en SLP a capecitabina sola (6,3 mesos respecte 4,3 mesos, HR 0,57; 
IC95% 0,43 a 0,77).  Tanmateix, es va calcular post-hoc la incidència de metàstasis cerebrals quan es va produir la progressió 
de la malaltia. Aquesta fou inferior en el grup tractat amb lapatinib més capecitabina comparat amb capecitabina en mo-
noterapia (2 vs 6%, ns)(161).

D’altra banda, a l’estudi EGF30008 es van incloure només pacients postmenopàusiques amb RH positius que no havien 
rebut tractament previ per malaltia avançada o metastàtica. Els resultats de l’estudi van demostrar que l’addició de lapatinib 
millorava la SLP en el subgrup de pacients HER2+ (n = 219) però no en el subgrup de pacients HER2-. Addicionalment es 
va observar una millor taxa de resposta global en les pacients amb tractament combinat, sense detectar diferències en SG 
en el moment de les anàlisis. 

El grup d’experts planteja l’ús de la combinació de lapatinib amb IA com segona o posteriors línies de tractament en pa-
cients postmenopàusiques, amb RH+ (nivell d’evidència: IV). Malgrat això, cal tenir en compte que l’evidència actualment 
disponible sobre la combinació d’IA amb lapatinib, així com d’IA combinat amb trastuzumab es basa en estudis en els què 
s’han avaluat com tractaments de primera línia. Addicionalment, els resultats d’eficàcia d’ambdós fàrmacs es consideren 
similars i no existeix comparació entre ells. En aquest sentit, el panell d’experts d’aquesta guia considera que ambdues 
alternatives disposen del mateix grau d’evidència. Malgrat això, el Programa d’Avaluació, Seguiment i Finançament dels 
Tractaments d’Alta Complexitat del CatSalut (PASFTAC), ha emès un dictamen desfavorable respecte la combinació de lapa-
tinib amb IA (172). Per tant, en base a aquesta decisió, que és vinculant per als hospitals de la xarxa pública catalana, i que 
ha estat assumida per la Comissió Farmacoterapèutica del ICO, es decideix tractar aquestes pacients amb la combinació 
d’IA i trastuzumab.

Per últim, citar que es disposa d’una presentació de paclitaxel unit a albúmina sèrica humana (Nab-paclitaxel), aprovada 
com a tractament de segona línia de la malaltia metastàtica, independentment del HER2, en pacients no candidats a 
rebre antraciclines. Aquesta aprovació es basa en els resultats d’un estudi fase III en el què es va comparar el percentatge 
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de pacients amb resposta total o parcial de la lesió diana obtinguts amb Nab-paclitaxel respecte paclitaxel administrat 
cada 3 setmanes (173). Malgrat els resultats van concloure que el Nab-paclitaxel era superior al control respecte a aquesta 
variable, la incidència de neuropatia sensorial i alteracions gastrointestinals va ser superior amb rellevància estadística. 
Recentment Timoney i cols van presentar els resultats d’una avaluació retrospectiva de pacients amb història de reaccions 
d’hipersensibilitat al paclitaxel per tal de determinar la incidència de reaccions d’hipersensibilitat al Nab-paclitaxel. Els au-
tors conclouen que la majoria dels pacients amb una història de reaccions d’hipersensibilitat de grau 1 o 2 a paclitaxel 
podria rebre Nab-paclitaxel sense que es produeixi novament una reacció d’hipersensibilitat. 

En base a les dades d’eficàcia disponibles l’ús d’aquest fàrmac a nivell de l’ICO es restringeix, prèvia sol·licitud, al tractament 
de segona línia de la malaltia metastàtica en pacients diabètiques amb episodi/s previ/s de descompensació greu (que 
hagi requerit atenció especialitzada: urgències i/o ingrés) deguda als corticoides de la premedicació. 

RECOMANACIÓ

Es	recomana	tractar	les	pacients	Her2+	amb	malaltia	metastàtica	d’acord	amb	el	següent	algoritme	de	decisió,	
que	no	hagin	rebut	trastuzumab	en	adjuvància	o	que	faci	més	d’un	any	que	l’han	finalitzat:

•	 Primera	línia:
- 1a elecció: 	 Paclitaxel	+	trastuzumab	(IIB)	(156,157) 

	Vinorelbina	+	trastuzumab	(IIB)	(158)
- Alternatives:	Docetaxel	+	trastuzumab	(IIB)	(159)

•	 Segona línia:	
-	Trastuzumab	en	combinació	amb	quimioteràpia,	segons	la	primera	línia.
- En presència de	metàstasis cerebrals o si progressió després de dues	línies	prèvies	de	

trastuzumab	en	combinació	amb	un	citostàtic	
	 -	Capecitabina	+	lapatinib	(IA)	(161)

•	 En cas de rebuig al tractament QT o toxicitat per QT, amb RH +: 
en	postmenopàusiques:	IA	en	combinació	amb	trastuzumab	(162)
en	premenopàusiques:	TAM	en	combinació	amb	trastuzumab	(consens	d’experts)

Si	han	rebut	tractament	adjuvant	amb	trastuzumab	i	fa	menys	d’un	any	que	l’han	finalitzat	:	
•	 Es	recomana	la	inclusió	en	un	assaig	clinic.
•	 Si	no	és	possible,	es	recomana	tractar	amb	trastuzumab	i	un	citostàtic	diferent	a	l’emprat	en	adju-
vància	(consens	d’experts)

En	pacients	diabètiques	amb	episodi/s	previ/s	de	descompensació	greu	(que	hagin	requerit	atenció	especialit-
zada:	urgències	i/o	ingrés)	deguda	als	corticoides	de	la	premedicació	es	podrà	sol·licitar:	

•	 Nab-paclitaxel

 

Taula 6. Estudis en càncer de mama metastàtic en pacients HER2+

Ref Autor Tipus 
d’estudi n Tractments Linia Objectiu 

principal Resultats Objectiu 
secundari Resultat Conclusions

156
Slamon DJ. 2001. 
NEJM

Fase III 469
Paclitaxel+ 
Trastuzumab vs 
Paclitaxel

1a TP
6,9 vs 3 
mesos
p<0,001

SG
22,1 vs 18,4 
mesos

157
Seidman AD, 2001. 
JCO

Fase II 95
Paclitaxel set + 
Trastuzumab

2a, 3a RR
61,4% (4,5% 
CR, 56,8% PR)

Tractament actiu 
i ben tolerat.

158 Burstein, 2001. JCO Fase II 40
Vinorelbina + 
Trastuzumab

1a, 2a RR
ORR 75% 
(57-89%)

Tractament actiu 
i ben tolerat

159 Marty. 2005 Fase II 186
Docetaxel + 
Trastuzumab vs 
Docetaxel

1a RR

ORR 61% vs 
34%
CR 7% vs 2%
PR 54% vs 
32%

SG
TP

31,2 vs 22,7 
mesos
p=0,0325
11,7 vs 6,1 
mesos
p=0,0001

D+T superior a D

161
Geyer C. 2006. N 
Engl J Med

Fase III 
aleatorit-zat

324
Lapa+Cape vs 
Cape

2a, 3a PFS

8,4 vs 4,4 m 
p<0,001 HR 
0,49 (0,34-
0,71)

SG ns
No diferències 
en OS

168
166
167

CameronSherrill 
2008 
 Zhou 2010

Actualit-
zació 

324
Lapa+Cape vs 
Cape

2a, 3a PFS - SG

17,3 vs
14,9 mesos 
HR= 0,87 

169
170
171

Johnston 2009
Schwartzberg I 
Sherril  2010

Fase III
1289 
HER2+:
219

Lapa+letrozol vs 
letrozol

1a SLP
8,2 vs 3m
P<0.019 HR 
0,71

SG ns
No diferències 
en OS

D: docetaxel; T: trastuzumab; Lapa: lapatinib; Cape: capecitabina; 
SLP: supervivència lliure de progressió; SG: supervivència global; RR: taxa de resposta; TP: temps a la progressió; CR: resposta completa; PR: resposta parcial; ORR: 
taxa de resposta global; HR: hazard ratio; ns: no significatiu

4. BISFOSFONATS EN LES METÀSTASIS ÒSSIES

Els bisfosfonats (pamidronat, zoledronat i ibandronat) són fàrmacs importants a tenir en compte en les pacients amb 
malaltia a l’os. Un 20% de les pacients amb metàstasis òssies no presenten altres localitzacions de metàstasi durant molt 
temps. La supervivència mitjana en aquesta situació és de 3-4 anys, però aquestes metàstasis provoquen habitualment 
gran simptomatologia (dolor) i freqüents complicacions (fractures, compressió medul·lar, hipercalcèmia, etc.). 

Sabem que les cèl·lules tumorals secreten mediadors humorals que activen els osteoclasts. Els bisfosfonats són capaços 
d’inhibir l’activitat dels osteoclasts i són el tractament d’elecció contra la hipercalcèmia maligna. Però, a més, administrats 
juntament amb la QT o cada 28 dies juntament amb l’hormonoteràpia redueixen el dolor ossi, la incidència de complica-
cions i la supervivència lliure de progressió òssia.  

Està indicat administrar bisfosfonats en totes les pacients amb metàstasis òssies lítiques o simptomàtiques per càncer 
de mama i expectativa de vida > 6 mesos (174) (IA). Recentment, diferents estudis han identificat una associació entre 
l’osteonecrosi de mandíbula (OM) i el tractament amb bisfosfonats (175). El mecanisme pel qual es produeix aquesta com-
plicació és desconegut, encara que sí que s’ha relacionat l‘aparició d’OM amb el temps d’exposició al bisfosfonat (176). En 
un estudi prospectiu de cohorts, el risc de desenvolupar OM augmenta de l’1% als 12 mesos de tractament fins a l’11% als 
4 anys (177), i en una altre estudi, de l’1% als 12 mesos fins al 6% als 36 mesos i 13% als 48 mesos (178). 

Un estudi aleatoritzat ha comparat denosumab, un anticòs monoclonal anti-RANKL, envers l’àcid zoledronic, demostrant 
un petit benefici però amb el mateix risc de aparició de OM. Denosumab presenta com avantatge la seva administració 
subcutània. Donat que encara no ha estat autoritzat el seu ús per les agències europea i espanyola del medicament ni es 
disposa d’estudis de cost-utilitat no podem emetre una recomanació del seu ús (179).
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RECOMANACIÓ

•	 La	recomanació	en	els	nostres	centres	en	pacients	amb	metàstasis	òssies	lítiques	o	simptomàtiques	és	fer	trac-
tament	amb	bisfosfonats	cada	3-4	setmanes,	durant	un	període	de	fins	a	2	anys.	A	partir	d’aquest	temps,	valorar	
de	manera	individual

5. TRACTAMENT LOCAL DE LA MALALTIA METASTÀTICA

No hem d’oblidar que també en el càncer de mama disseminat, els tractaments locals tenen un paper important, sobretot 
la RDT (que és abordada en l’apartat D de la present guia), gràcies a la qual moltes pacients poden conservar una bona 
qualitat de vida tot i haver presentat metàstasis cerebrals, leptomeníngies, coroides, compressió medul·lar, plexopaties per 
infiltració tumoral o metàstasis lítiques doloroses o amb risc de fractura. En totes aquests situacions, hem de considerar l’ús 
del tractament radioteràpic abans que el tractament sistèmic.

D. RADIOTERÀPIA EN EL CÀNCER DE MAMA

Hi ha diversos estudis que han demostrat que la RDT com a complement a la cirurgia de la mama redueix la taxa de recai-
guda locoregional i millora la supervivència (IA)(180-184). 

La RDT en la majoria dels casos es realitzarà tenint en compte el tipus de cirurgia prèvia, segons aquesta hagi estat conser-
vadora o radical. El tractament complementari amb RDT s’haurà d’iniciar dins dels sis mesos posteriors a la cirurgia  en els 
casos en que la pacient rebi QT (185). En els altres casos es pot iniciar a les dues setmanes de la cirurgia o bé un cop s’hagi 
resolt el postoperatori i es recomana no posposar l’inici més enllà dels dos mesos del postoperatori.

En el cas d’administració de QT amb antraciclines, s’iniciarà als 21 dies del darrer cicle. Si el tractament QT és amb taxans 
s’inciarà als 10 dies del darrer cicle. L’estudi de Sartor i cols (186) va demostrar que el fet d’afegir paclitaxell a AC no aug-
mentava el percentatge de recaiguda local malgrat retardar la RDT.  Actualment no es disposa de gaire experiència de la RT 
sobre la glàndula mamària o sobre la paret amb esquemes amb taxans. Malgrat això, l’ús de docetaxel concomitant no s’ha 
associat a toxicitat severa però si a un augment de la taxa de pneumonitis amb paclitaxel a 80 mg /m2. En els casos de QT 
sense antraciclines ni taxans es pot valorar la concomitància (187).

En el cas de que la RDT es realitzi després de QT neoadjuvant, la indicació de la RDT es correspondrà amb l’estadi de la 
malaltia de pitjor pronòstic, ja sigui el TNM o el pTNM.

Després de cirurgia oncoplàstica, la indicació de RDT vindrà donada pel TNM o pTNM més desfavorable si s’ha fet una mas-
tectomia. Si s’ha conservat la mama s’aconsellarà RDT sempre. La sobreimpressió del llit quirúrgic en aquests casos sol ser 
difícil en absència d’un clip metàl·lic al llit tumoral. Tot i que en la seva localització hi ajuden les tècniques d’imatge, seria bo 
recomanar als cirurgians la identificació del llit tumoral. 

Es considera que l’embaràs és una contraindicació absoluta per fer RDT. Serien contraindicacions relatives la irradiació prè-
via de la zona i les malalties autoimmunitàries o del col·lagen.

1. RADIOTERÀPIA COMPLEMENTÀRIA A:

1.1. CIRURGIA CONSERVADORA:

1.1.1.  Carcinoma in situ

En el cas de cirurgia conservadora es recomana RDT en tots els casos de carcinoma in situ tipus ductal (176). No es reco-
mana en el carcinoma in situ tipus lobel·lar, si bé en els casos de carcinoma in situ lobel·lar pleomòrfic es valorarà la RDT 
estàndard a la mama a dosis de 50 Gy. S’ha d’administrar una sobredosificació del llit quirúrgic a dosis de 10-20Gy, en el cas 
de marges afectes i sobretot en pacients menors de 45 anys. En el cas de marges insuficients o de factors de risc de recai-
guda local es valorarà la sobreimpressió (188,189,190) i es recomanen 16 Gy en els pacients menors de 45 anys. En casos 
seleccionats de carcinoma in situ ≤ 5 mm i sense factors de risc es pot obviar la RDT.

*Nota: no hi ha consens en la definició de marges insuficients. Mentre en diferents estudis és suficient el terme histològic 
de marges lliures, n’hi ha alguns que fan referència a marges > 1 mm, i d’altres que posen el tall entre 1 i 10 mm. El grup de 
treball considera marge afecte si és <3mm i insuficient o negatiu però pròxim entre 3-10 mm.

1.1.2.  Carcinoma infiltrant o microinfiltrant

Dins de la cirurgia conservadora de la mama  i l’estudi ganglionar amb la tècnica del GS o el buidament axil·lar, s’han de 
considerar una sèrie de volums de tractament (191):

- mama: s’aconsella RDT estàndard a la mama a dosi de 50 Gy (IA)(192-195). S’ha d’administrar una sobredosificació al llit 
quirúrgic a dosis de 16 Gy en les pacients de < 70 anys. La dosi serà de 20 Gy en els casos de marges afectes. En cas de 
pacients amb factors de risc de recaiguda local s’individualitzarà la dosi (196,197). No es recomana sobreimpressió del llit 
quirúrgic a les pacients de > 70 anys, excepte en el casos de factors de risc de recaiguda local com serien els marges afectes 
(20 Gy) i/o carcinoma intraductal extens d’alt grau (>25%).
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- regió axil·lar (nivell I i II): després de la cirurgia ganglionar, en general no es recomana RDT als nivells I i II axil·lar. En el cas 
d’afectació extensa del greix axil·lar, d’afectació axil·lar massiva, quan el buidament sigui insuficient (<10 ganglis aïllats) , o 
en pacients d’edat en els que no s’hagi fet limfadenectomia ni estudi de gangli sentinella (GS) es valorarà la irradiació dels 
nivells I i II axil·lars. En les pacients d’edat avançada en les què no s’hagi fet limfadenectomia ni estudi de GS s’aconsella 
RDT estàndard a dosis de 50 Gy, sempre que no generi més comorbiditat (193,199). En cas de ganglis afectats clínicament, 
considerar sobredosificació (10-20 Gy) en funció de la dosi limitant a nivell dels òrgans de risc.

- regió supraclavicular (nivell III i fosa supraclavicular): s’aconsella RDT estàndard al nivell III i fosa supraclavicular a dosis de 50 
Gy en els casos d’afectació de 4 o més ganglis axil·lars o en absència de buidament ganglionar axil·lar sense estudi previ de 
GS. Es valorarà la irradiació d’aquesta zona en els casos d’1 a 3 ganglis afectes en pacients amb factors de risc (edat <40 anys, 
invasió vascular-limfàtica, N2 clínic,afectació extracapsular i % de ganglis afectes en relació als ganglis totals del buidament). 
En aquest últim cas, el tall per aconsellar la irradiació se situa en el 20% (182, 183,200- 203). 

En el cas que els ganglis supraclaviculars estiguin afectats clínicament s’aconsellarà RDT estàndard a dosis de 50Gy en 
aquesta zona i es valorarà una sobredosificació (10-20 Gy) en funció de la dosi limitant a nivell dels òrgans de risc excepte 
en cas que s’hagi pogut fer cirurgia de la zona afecta supraclavicular.

En pacients d’edat avançada i/o comorbiditat important sense buidament ni estudi quirúrgic ganglionar es pot obviar la 
RDT en aquesta zona quan sigui: T1-T2, G I-II, i RH positius.

- mamària interna: s’aconsella RDT estàndard a dosis de 50 Gy només en les pacients amb confirmació histològica d’afectació 
ganglionar de la cadena mamària interna o en cas de prova d’imatge positiva (PET)(204).

1.2. CIRURGIA RADICAL (MASTECTOMIA):

S’aconsella RDT estàndard de la paret toràcica a dosis de 50 Gy en els casos de T3-T4, marges afectes o afectació de 4 o més 
ganglis (IA) (182,-184,200-203). En el cas de mastectomia radical amb marges afectes s’aconsella una sobredosificació del 
llit quirúrgic a dosis de 20 Gy  sempre que la zona afectada sigui localitzable. 

Les recomanacions de RDT a les regions ganglionars són les mateixes que les de l’apartat 1.1.2.

En tots els casos el tractament ha d’incloure paret toràcica i cadenes ganglionars.

2. RADIOTERÀPIA RADICAL:

En pacients amb tumors de mama avançats que no són ressecables després de tractament sistèmic (quimioteràpic o hor-
monoteràpia) o inoperables per diverses causes, s’aconsella RDT estàndard a la mama a dosis de 50 Gy i sobredosificació del 
llit tumoral de 20 Gy. En aquestes pacients es podrà valorarà la opció quirúrgica en funció de la resposta a la radioteràpia.  
Les recomanacions de RDT a les regions ganglionars són les mateixes que les de l’apartat 1.1.2.

3. RADIOTERÀPIA DE LESIONS METASTÀTIQUES:

La RDT juga un paper important en el càncer de mama metastàtic, de manera directa en el control local dels símptomes i 
de manera indirecta millorant la qualitat de vida de les pacients.

S’ha de considerar l’ús de la RDT en els casos de metàstasis cerebrals, òssies amb risc de fractura o dolor, i coroïdals, plexo-
paties per infiltració tumoral i compressions medul·lars. 

En l’afectació metastàtica leptomeníngia no es contempla la irradiació del neuroeix, a causa de la limitada tolerància a nivell 
de sistema nerviós. Tot i així, es pot contemplar la irradiació focal leptomeníngia pel control de símptomes.

El fraccionament i la dosi total s’haurà d’individualitzar en funció de l’estat general de la pacient, de l’extensió de la malaltia 
o de la localització i dels símptomes. Les alternatives de fraccionament són: 

 » 8 Gy en una fracció/sessió única
 » 20 Gy en 5 fraccions (4 Gy x fracció/sessió/dia en 5 dies)
 » 30 Gy en 10 fraccions (3 Gy x fracció/sessió/dia en 10 dies)
 » 40 Gy en 20 fraccions (2 Gy x fracció/sessió/dia en 20 dies)

En cas de disseminació òssia politòpica en pacients que ja han rebut RDT pal·liativa, es pot valorar el tractament amb radi-
ofàrmacs (Consultar ICOPraxi de Dolor oncològic).

4. FRACCIONAMENT:

Actualment no existeix un fraccionament únic per la irradiació de les malaltes amb càncer de mama, disposem de diverses 
opcions, com l’hipofraccionament i el fraccionament accelerat, o la irradiació parcial de la mama (PBI- partial breast irra-
diation), s’hauran d’individualitzar en cada cas i realitzar després d’obtenir el consentiment de la pacient, en tractar-se d’un 
procediment amb radiacions.

4.1 FRACCIONAMENT ESTÀNDARD

Dosi diària de 2 Gy fins arribar a una dosi total de 50 Gy. En els casos de QT concomitant per disminuir la toxicitat de la 
pacient es pot fraccionar la dosi diària a 1.8 fins 50.4 Gy. El boost a nivell del llit de la tumorectomia seria a fraccionament 
estàndard.

4.2 FRACCIONAMENT ACCELERAT

Dosi diària de 2.66 Gy fins a una dosi total de 42.56Gy en 16 fracions o 2.67 Gy fins a una dosi de 40.05 Gy en 15 fraccions. 
Aquest esquema estaria indicat en pacients de >65 anys, GI, N0, RH positius i marges negatius (205, 206)

4.3 DOSI ÚNICA SETMANAL

Administració d’una dosi de 5 Gy un dia a la setmana, durant 6 setmanes (dosi total 30 Gy). La irradiació mamària amb hi-
pofraccionament (en el cas d’una fracció/sessió setmanal amb dosi augmentada), estaria indicada en pacients amb cirurgia 
conservadora sense indicació de RDT de cadenes, per exemple, pacients senils, amb patologia associada i que presentin 
dificultats pel tractament ambulatori diari (207,208,209). Tot i que hi ha estudis amb bons resultats a nivell de control de 
la recaiguda local, en el cas d’una fracció setmanal els resultats a nivell cosmètic i d’efectes secundaris a llarg termini són 
pitjors que amb el fraccionament estàndard (210).

4.4 IRRADIACIÓ PARCIAL DE LA MAMA (PBI - PARTIAL BREAST IRRADIATION)

D’acord amb les recomanacions Internacionals ASTRO (211) i del consens Europeu (ESTRO) (212) i en espera de la publi-
cació dels resultats dels estudis de Fase III, es pot valorar de forma individualitzada la realització de la irradiació parcial de 
mama. Les candidates seran pacients amb contraindicació relativa per a la irradiació externa, com pot ser per impossibilitat 
per a abducció del braç ipsolateral, per evitar desplaçaments de la pacient, o si la pacient així ho sol·licita. Aquestes pacients 
han de complir les següents característiques: pacients >60 anys, amb un tumor infiltrant <2 cm, Carcinoma ductal infiltrant 
o altres  histologies menys agressives sense carcinoma in situ extens, amb marges lliures i ganglis negatius.

4.4.1 Metodologia de la braquiteràpia

La metodologia consisteix a col·locar uns tubs de plàstic en el llit quirúrgic i administrar 10 sessions amb braquiteràpia d’alta 
taxa de dosi, amb un fraccionament de 3,4 Gy/ sessió en dues sessions al dia, espaiades almenys 6 hores. Es pot realitzar el 
tractament de forma ambulatòria.

No s’ha considerat convenient detallar la tècnica de irradiació, ni la definició dels volums de tractament  radioteràpic dins 
l’àmbit de la ICO-Praxis. 

Només citar que la irradiació global de la mama es realitzarà amb fotons de 6 MeV i que la sobredosificació a nivell del llit 
de la tumorectomia es pot realitzar amb electrons, braquiteràpia, fotons o amb tècnica de IMRT.  
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PROPOSTA D’INDICADORS PER A AVALUAR EL SEGUIMENT DELS RESULTATS 

A partir de la data inicial d’aplicació de la ICOPraxi per al tractament del càncer de mama s’estableixen els indicadors de 
qualitat citats a continuació amb l’objectiu d’avaluar els resultats derivats de la implantació de la mateixa. Seria desitjable 
que l’avaluació dels esmentats indicadors i el seu seguiment fos dut a terme pels mateixos membres responsables de 
l’elaboració de la present ICOPraxi, amb la col·laboració complementària necessària en cada cas (personal data manager, 
Comitè d’avaluació extern, etc.).

INDICADORS DE RESULTAT:

 » Supervivència global a 5 anys
 » Supervivència global a 10 anys
 » Supervivència lliure de malaltia a 5 anys 
 » Taxa de recidiva local (per la radioteràpia) 
 » Percentatge de pacients tractats segons ICOPraxi. 

INDICADORS DE PROCÉS:

 » Pacients amb més de 3 ganglis que han fet RDT. 
 » Interval entre cirurgia i QT. 
 » Interval entre diagnòstic i QT neoadjuvant. 

Es proposa una revisió anual dels resultats clínics i d’acompliment i seguiment de l’ICOPraxi en la que estaran implicats, 
entre d’altres, els encarregats de l’elaboració de la mateixa. Aquesta revisió ha de permetre detectar el grau d’adaptació 
dels diferents hospitals de l’ICO a la guia, identificar possibles errors, tant en les directrius i recomanacions establertes en 
la guia com en la seva aplicació en els diferents hospitals, i establir les adaptacions oportunes en cada cas. Així mateix, es 
revisarà la idoneïtat dels indicadors de qualitat proposats per a la seva possible correcció (reducció, ampliació o substitució 
dels mateixos).

Finalment, es considera que caldrà dur a terme una revisió i actualització de les recomanacions de la present ICOPraxi amb 
una periodicitat mínima de 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària, 
per part dels responsables de la seva elaboració i en la que caldrà aplicar els mateixos criteris utilitzats en la seva creació.

PROFESSIONALS ALS QUE VA DIRIGIDA LA GUIA

Professionals de l’ICO, Oncòlegs mèdics i Oncòlegs radioteràpics, tant dels 3 centres de referència com de la Xarxa Comarcal.

DATA D’EDICIÓ O DE L‘ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ

Segona edició: Juny 2012.
Primera edició: Abril 2009.

PREVISIÓ SOBRE L’ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA 

Es preveu revisar i actualitzar les recomanacions establertes en aquesta guia, segons els criteris emprats en el moment de 
l’elaboració, cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària.

ANNEX 1: RECULL DE RECOMANACIONS TERAPÈUTIQUES 

A. TRACTAMENT ADJUVANT 

1. Carcinoma lobel·lar in situ: TAM 20 mg/dia durant 5 anys i fer seguiment de la pacient

2. Carcinoma ductal in situ: TAM 20 mg/dia durant 5 anys, en els casos amb cirurgia conservadora, receptors hormonals 
positius (>10%) i risc de recidiva

3. Carcinoma infiltrant:

3.1. Tractament hormonal adjuvant

Premenopàusica TAM 20 mg/dia durant 5 anys 

Postmenopàusica de baix risc de metàstasi TAM 20 mg/dia durant 2 anys seguit d’exemestà o anastrozol fins a  un 
total de 5 anys 

Postmenopàusica d’alt risc de metàstasi (pN+ o her2+)
Letrozol 2,5 mg/dia durant 5 anys o anastrozol  1 mg/dia durant 5 anys 
o be letrozol o anastrozol durant 2 seguit de TAM 20mg/d fins a un total 
de 5 anys.

Postmenopàusica després de 5 anys de TAM i pN+ ó T3,T4 i 
lliure de recaiguda Letrozol 2,5 mg/dia mínim de 3 anys.

Risc de tromboembòlia, hipertròfia, o poliposi endometrial Letrozol o anastrozol durant 5 anys.

Risc d’infart agut de miocardi o de fractura per osteoporosi 
severa TAM 20 mg/d fins a un total de 5 anys

En pacients que segueixin QT, iniciar tractament hormonal un cop acabada la QT. 

En pacients que refusen la QT i tinguin tumors amb RH positius, el tractament hormonal pot ser una alternativa vàlida: 

- pacients premenopàusiques: goserelina durant 2 anys amb TAM durant 5 anys. 

- pacients postmenopàusiques: letrozol o anastrozol durant 5 anys.
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3.2 Tumors luminals HER 2-

A l’Institut Català d’Oncologia es recomana tractar les pacients candidates a quimioteràpia, amb carcinoma 
infiltrant RE positius, HER 2(-) i  tumors amb GANGLIS POSITIUS segons les consideracions següents: 

 » Si compleixen com a mínim UN dels següents criteris de risc: GIII o ki67≥25: 
 » esquema TAC (docetaxel 75 mg/m2, doxorubicina 50 mg/m2 i ciclofosfamida 500 mg/m2)x6 cicles. 
 » En les pacients SENSE CRITERIS DE RISC addicionals:  4 cicles de FEC (epirubicina 90 mg/m2 c/21 dies x 4, 

seguits de 8 setmanes de paclitaxel (100). 

En el cas de pacients amb GANGLIS NEGATIUS, candidates a quimioteràpia : 

 » Si compleixen com a mínim UN dels següents criteris de risc: GIII, T2-4, Ki67≥25, edat ≤35 anys, invasió limfàtica 
o vascular: 6 cicles de FEC (Fluorouracil 500 mg/m2/ epirubicina 90 mg/m2/Ciclofosfamida 500 mg/m2). 

 » Si compleixen DOS d’aquests factors de risc, l’esquema d’elecció serà TAC (75/50/500) x6. Es recomana l’ús de 
factors estimulants de colònies (filgrastim) com a profilaxi primària associat als tractaments amb l’esquema TAC. 

 » Alternativa en pacients entre 60-75 anys no candidates a TAC: FEC (epirubicina 90 mg/m2) c/21 dies x 4, seguit 
de paclitaxel setmanal 100 mg/m2 x 8.

Com alternatives, INDEPENDENTMENT DE L’ESTAT GANGLIONAR: 

 » En el cas de dones majors de 75 anys o amb criteris de fragilitat es recomana l’ús de l’esquema CMF.  
 » En les pacients amb cardiopaties, s’administraran 4 cicles de TC (docetaxel 75 mg/m2/ciclofosfamida 600 mg/m2).

Es recomana associar profilaxi amb factors estimulants de colònies a l’esquema TAC 

3.3 Tumors triple negatiu: 

A l’Institut Català  d’Oncologia, per al tractament dels tumors amb receptors triple negatiu i ganglis positius, així com 
per als ganglis negatius que compleixin dos dels factors de risc (GIII, Ki67≥25, >2cm i edat <35anys) es recomanen 
6 cicles de TAC.  

En dones fràgils o que compleixin només un dels anteriors criteris de risc,  l’esquema d’elecció serà 6 cicles de FEC 
(pN0) o FEC-Paclitaxel (pN1). 

Independentment de l’afectació ganglionar, en cas de cardiopatía es recomana el tractament amb 4 cicles de 
l’esquema TC i en edat avançada amb la combinació CMF durant 6 cicles. 

3.4. Tumors HER-2 amplificat o sobreexpresat: utilitzar trastuzumab, de forma concomitant amb taxans, durant 1 any  
com a part del tractament adjuvant en tots aquells casos en què el risc de mortalitat per càncer de mama sigui clarament 
major al risc de desenvolupar cardiotoxicitat.

B. TRACTAMENT NEOADJUVANT

 » Pacients HER-2 +++ o ISH+:
•	 Paclitaxel set + trastuzumab set x 12 set->FEC 75 x 4 + trastuzumab x 12 set  

 » Pacients HER-2 -: 
•	 Adriamicina + ciclofosfamida c/21 x 4->docetaxel c/21 x 4 

Hormonoteràpia primària, prèvia al tractament quirúrgic: en pacients >65 anys amb tumors de ³ 30 mm i que expres-
sin receptors d’estrogen en ≥ 50% de les cèl·lules tumorals, administrar letrozol 2,5 mg/dia durant 6 mesos, valorant la 
resposta cada 3 mesos. Es recomana que la intervenció quirúrgica sigui, aproximadament, després dels 6 mesos de l’inici 
del tractament i abans dels 12 mesos.

C. TRACTAMENT DE LA MALALTIA METASTÀTICA

1. Tractament hormonal: indicat en malaltia disseminada, sense símptomes i sense risc de mort a curt termini (metàstasis 
òssies i en parts toves), amb RH positius.

1.1. Pacients postmenopàusiques: 

RECOMANACIÓ:

Tractament hormonal en pacients postmenopàusiques amb càncer de mama metastàtic

ORDRE DEL TRAC-
TAMENT

NO tractament previ amb IA en adjuvància o fi de 
tractament > 1 any

SÍ tractament previ amb IA en adjuvància

1a LÍNIA IA (letrozol,anastrozol) Fulvestrant o TAM o exemestà o considerar QT
2a LÍNIA Exemestà o fulvestrant o  TAM Fulvestrant o exemestà (segons la 1a línia)
3a LÍNIA Fulvestrant o exemestà o  progestàgens (segons la 2a línia) Progestàgens
IA: inhibidors de l’aromatasa; TAM: tamoxifè
Posologia fàrmacs: Letrozol 2,5 mg/dia; Anastrozol: 1mg/dia; Fulvestrant: 500 mg /1 vegada al mes .Només la dosi inicial es repeteix a les 
dues setmanes. Posteriorment administració mensual; TAM: 20 mg/dia; Exemestà: 25 mg/dia

1.2. Pacients premenopàusiques:

ORDRE DEL TRACTA-
MENT

NO tractament previ amb TAM o fi 
tractament > 1 any

SÍ tractament previ amb TAM o fi tractament < 1 any

1a LÍNIA TAM  + supressió ovàrica IA (letrozol, anastrozol) + supressió ovàrica
2a LÍNIA IA + supressió ovàrica Fulvestrant o exemestà + supressió ovàrica
3a LÍNIA Progestàgens o fulvestrant Exemestà, progestàgens o fulvestrant
IA: inhibidors de l’aromatasa; TAM: tamoxifè
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2. Quimioteràpia: pacients amb símptomes severs o amb metàstasis que provocaran símptomes en breu temps, joves i 
amb RH negatius o positius però en les que la malaltia s’ha fet refractària al tractament hormonal.

2.1. Quimioteràpia en malaltia metastàtica en tumors Her2-: 

Es recomana tractar les pacients amb RH negatius o positius però hormonorefractàries i Her2- segons el 
següent algoritme de decisió:

 » Si la pacient no ha rebut antraciclines prèvies: 

•	 FAC x 6 (IA) o
•	 Adriamicina x 3 -> docetaxel x 3 (IIB)(153)
•	 Alternativa en malaltia simptomàtica que pot comprometre la vida, amb la finalitat d’obtenir una resposta 

ràpida: Adriamicina + docetaxel x 6(IIB)(134)

 » Si la pacient ha rebut dosis plenes d’antraciclines:

•	 Primera línia de tractament: 

•	 1a elecció: Gemcitabina + paclitaxel (138, 139) (IA) o 
   Paclitaxel setmanal (en pacients fràgils) (154)(IIB)

•	 Alternatives:  Docetaxel + gemcitabina (137, 140) 
   Docetaxel (155)(IA) 
   Paclitaxel + bevacizumab (en pacients RH i HER-2 (-), ambinterval lliure de malaltia  
   <2 anys després del taxà adjuvant) (IIB)(147) 
   Adriamicina liposomal–ciclofosfamida (135) 

•	 Segona línia de tractament:

•	 1a elecció:  Capecitabina (IIB) o Vinorelbina
•	 Alternatives: Adriamicina liposomal –ciclofosfamida (135) 

   Carboplatí ± Gemcitabina

2.2. Quimioteràpia en malaltia metastàtica en tumors Her2+: 

Es recomana tractar les pacients Her2+ amb malaltia metastàtica d’acord amb el següent algoritme de 
decisió, que no hagin rebut trastuzumab en adjuvància o que faci més d’un any que l’han finalitzat:

 » Primera línia:

•	 1a elecció:   Paclitaxel + trastuzumab (IIB) (156,157) 
    Vinorelbina + trastuzumab (IIB) (158)

•	 Alternatives:   Docetaxel + trastuzumab (IIB) (159)

 » Segona línia:

•	 Trastuzumab en combinació amb quimioteràpia, segons la primera línia.
•	 En presència de metàstasis cerebrals o si progressió després de dues línies prèvies de trastuzumab en 

combinació amb un citostàtic 
•	 Capecitabina + lapatinib (IA) (161) 

 » En cas de rebuig al tractament QT o toxicitat per QT, amb RH +: 

•	 en postmenopàusiques: IA en combinació amb trastuzumab (162)
•	 en premenopàusiques: TAM en combinació amb trastuzumab (consens d’experts)

Si han rebut tractament adjuvant amb trastuzumab i fa menys d’un any que l’han finalitzat : 

•	 Es recomana la inclusió en un assaig clinic.
•	 Si no és possible, es recomana tractar amb trastuzumab i un citostàtic diferent a l’emprat en adjuvància (con-

sens d’experts)

En pacients diabètiques amb episodi/s previ/s de descompensació greu (que hagin requerit atenció espe-
cialitzada: urgències i/o ingrés) deguda als corticoides de la premedicació. 

•	 Nab-paclitaxel

D. RADIOTERÀPIA: tècnica de la radioteràpia externa

 En tots els casos: 

•	 Planificació dosimètrica tridimensional per ordinador mitjançant TC. 

•	 Homogeneïtat segons normes ICRU 50.

•	 Fraccionament estàndard: 2 Gy fracció/sessió/dia, 5 fraccions/sessions x setmana (opcional 1,8 Gy fracció).

•	 Fraccionament accelerat: Dosi diària de 2.66 Gy fins a una dosi total de 42.56 Gy en 16 fraccions o 2.67 Gy fins a una 
dosi de 40 Gy en 15 fraccions

•	 Dosi única setmanal: 6.25 Gy un dia a la setmana, durant 6 setmanes

•	 Dosi total referida en els diversos apartats de l’ ICOPraxi.
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ANNEX 2: PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE CATÈTERS VENOSOS CENTRALS 

PICC: Catèter venós central d’inserció perifèrica 

Criteris d’inclusió i priorització:

 » Tractament de quimioteràpia per un temps inferior a 6 mesos. (El PICC pot durar fins a 12 mesos)
 » Pacients candidats a PAC no que poden deixar els antiagregants plaquetaris / anticoagulants
 » Pacients que necessiten començar el tractament per PAC, però hi ha demora superior al temps estimat en quiròfan
 » No limfadenectomia però que en 1ª línia de QT presenten dificultat en l’accés venós.
 » Pacients que realitzen tractaments vesicants / irritants amb risc de lesió per flebitis / extravasació

Criteris exclusió:

 » Pacients candidats a PAC des de l’ inici.
 » Pacients poc curosos sense suport familiar.

Punts a favor:

 » Possibilitat de realitzar extraccions de sang a través de PICC (ICO)
 » Disminució del risc flebitis / extravasacions en l’administració del tractament al disposar d’una via segura.
 » No cal deixar anticoagulants ni antiagregants.
 » Augment de la qualitat en el tractament del pacient en disminuir les venopuncions i per tant, estalviem una tècnica 

dolorosa. (Sovint els pacients suporten malament, tant física com psicològicament les venopuncions).
 » Facilitar el treball del personal d’Infermeria en tenir un accés venós de fàcil accés.
 » La instauració d’aquests catèters no és excessivament agressiva per al pacient, són de fàcil manipulació i no necessiten 

heparinització.

Punts febles:

 » Per al manteniment d’aquests catèters requereix cures setmanals.
 » Les complicacions pròpies dels catèters (incloses al Consentiment informat): flebitis químiques, infeccions, obstruc-

cions, trombosi, migració.
 » Complicació pròpia de la col·locació del catèter: Flebitis mecànica que pot requerir tractament amb antiinflamatoris.
 » Lleu alteració de la imatge corporal i disminució del confort.

Circuit

 » Detecció dels pacients que compleixin algun dels criteris establerts al inici del tractament.
 » El pacient ha d’haver estat valorat per infermeria a les Unitats Funcionals

•	 Possibilitats real d’accés venós
•	 Realitzar educació sanitària sobre el PIC.
•	 Signatura de C. Informat (s’ha de escanejar i introduir en SAP)

 » Programació de la col·locació del PICC trucant telefònicament a secretària de HOD Col·locació dels PICC en la unitat 
d’HOD pel personal d’infermeria expert (prèviament format i entrenat).

 » Realització de RX de control (sol · licitat per HOD)
 » Revisió per part mèdica de la placa de comprovació (normalment metges Atenció Continuada)
 »  Revisió de la programació de les cures setmanals i valorar la possibilitat d’anar a curar-se se’ls HOD en altres centres 

(consulta de infermeria de HOD)

PAC: catèter d’artèria pulmonar

Criteris d’inclusió i priorització:

 » Tractament de quimioteràpia per un temps superior a 6 mesos. 
 » Pacients candidats a CVC als que no se’ls ha pogut col·locar PICC 

Criteris exclusió:

 »  Pacients que no poden deixar anticoagulants/antiagregants plaquetaris per prescripció del metge

Punts a favor:

 » Disminució del risc flebitis / extravasacions en l’administració del tractament en disposar d’una via segura.
 »  Augment de la qualitat en el tractament del pacient en disminuir les venopuncions i per tant, estalviem una tècnica 

dolorosa. (En bastants casos els pacients viuen malament, tant física com psicològicament les venopuncions).
 »  Facilitar el treball del personal d’Infermeria en tenir un accés venós de fàcil accés.

Punts febles:

 » Per al manteniment d’aquests catèters requereix cures cada 8 setmanes
 » Les complicacions pròpies de la col · locació del catèter (incloses al C. Informat signat a Braquiteràpia)
 » No es pot punxar fins 1 setmana de la col·locació ( excepte que en el moment de la col·locació es demani deixar agulla 

punxada en el quiròfan) 

Circuit

 » Detecció dels pacients que compleixin algun dels criteris establerts al inici del tractament.
 » El pacient ha d’haver estat valorat per infermeria com a candidat: (Unitat Funcional)

•	 Revisió de Hg i coagulació recent
•	 Revisió si us d’antiagregants plaquetaris / anticoagulants  ( es cas afirmatiu per prescripció saber i determinar el Nº 

de dies de no us)
•	 Realitzar educació sanitària sobre el PAC.
•	 El C. Informat es signa a braquiteràpia.

 » Programació de la col·locació del PAC via SAP  
 » En cas que el pacient estigui en tractament de QT la data de priorització ha de ser quan tingui menys risc de neu-

tropènia i plaquetopènia.
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CI -38 
Consentiment Informat 

Col·locació d’un catèter venós central 
d’inserció perifèrica (PIC) 

Cognoms .......................................................................................................................................................................... Nom ......................................................................

Nº HC ...............................................................................................................  Nº de DNI .......................................................................  Data ..........................................

 
 
Finalitat 

Obtenir un accés venós central que permeti l’administració del tractament endovenós (a l’interior de la vena) d’una forma 
senzilla i eficaç i poder alhora extreure mostres de sang evitant puncions .

 Descripció del procés 

Mitjançant aquest procediment s’introdueix un catèter (tub llarg i prim, flexible) a la vena cefàlica o basílica i es deixa de 
manera permanent mentre duri el tractament. Aquest catèter queda fixat a la pell mitjançant un apòsit. 

Efectes secundaris 

Malgrat la correcta realització de la intervenció, existeixen uns riscos inherents relacionats amb la col·locació del catèter. 

- Sagnat de la punció i posterior hematoma (blau) 
- Infecció del catèter 
- Trombosi 
- Flebitis 

Efectes de la no realització 

La col·locació del catèter venós central d’inserció perifèrica permet extreure mostres de sang i l’administració de quimi-
oteràpia de manera segura, evitant la venopunció. En casos de difícil accés venós el catèter, evitarà realitzar puncions 
repetides a les venes. 

 
Riscos que se’n poden derivar en el seu cas (emplenar si cal): 

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................
 

DECLARO 

Que el Dr./a.............…………….......... m’ha explicat què és, com es fa i per què serveix el procediment proposat. M’ha informat 
amb detall, de manera clara i comprensible dels beneficis i dels riscos generals, de les possibles complicacions i seqüeles 
potencials que se’n puguin derivar, així com de les alternatives existents al procediment proposat, i ha contestat a totes les 
preguntes que he fet al respecte. També, he estat informat de què en el qualsevol moment puc retractar-me i revocar el 
meu consentiment, sense que això repercuteixi en la meva atenció mèdica.
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