
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Títol: El microambient tumoral: més enllà de les cèl·lules cancerígenes.  

Resum (breu explicació de la xerrada + la part pràctica): 

Cada any es diagnostiquen més de 1.670.000 casos de càncer de mama nous arreu 

del món. Tot i que els avenços mèdics en el camp del càncer de mama han aconseguit 

millorar la curació i supervivència de les pacients de forma considerable, cada any 

moren 520.000 pacients a causa d’aquesta malaltia. 

Els ganglis limfàtics de l’aixella són on amb més freqüència es propaga el càncer de 

mama. Les pacients amb càncer de mama amb el tumor localitzat al pit, tenen una 

supervivència del 99% als 5 anys del diagnòstic. En canvi, en les pacients amb 

metàstasi a l’aixella, la supervivència baixa fins al 85%. El descens més dramàtic de 

supervivència es produeix quan la metàstasi s’ha escampat a la resta del cos, més 

enllà dels ganglis axil·lars, on la supervivència descendeix al 26%. 

La metàstasi als ganglis limfàtics de l’aixella és la porta a que el càncer de mama 

s’escampi per la resta del cos. De fet, més del 50% de les dones amb metàstasi als 

ganglis limfàtics de l’aixella desenvoluparan metàstasi a altres parts del cos durant els 

10 anys posteriors al diagnòstic. 

És important identificar els mecanismes que fan que les cèl·lules tumorals s’escapin 

des del seu lloc d’origen. En aquest procés, a part de la naturalesa intrínseca del propi 

tumor, s’ha observat que també hi té molt a veure la resposta immune del propi cos. 

Des de fa uns anys, s’està intentant saber com es poden fer servir les cèl·lules 

immunes per eliminar les cèl·lules canceroses del cos, però encara no s’han 

aconseguit avenços significatius. Cal, doncs, fer molta recerca per trobar eines 

terapèutiques que puguin curar el càncer de mama de forma definitiva. 

En el taller s'explicarà que és el càncer, i la importància que tenen altres elements del 

cos propers a les cèl·lules tumorals (microambient tumoral) en l'evolució de la malaltia, 

sobretot centrant l'explicació en la resposta immune que és un dels elements més 

importants d'aquest microambient tumoral.  
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