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La nova immunoteràpia
aconsegueix que el sistema
immunitari destrueixi les
cèl·lules tumorals

Els inhibidors PD-1 i PD-L1
bloquegen les proteïnes que el
tumor fa servir per evadir el
sistema immunitari

La immunoteràpia aplicada en melanomes
ha aconseguit eliminar el càncer en
pacients amb metàstasi i que s’havien
quedat sense opció

El 52% de pacients va respondre al
tractament i un grup de cinc va
quedar lliure del càncer

UCLA

ha càncers que s’oculten del sis-
tema immunitari a través d’al-
tres mecanismes.

Hihamanera de saber a prio-
ri quins pacients respondran al
tractament?
En aquests moments, no. I no se-
rà fàcil desenvolupar un test per
predir-ho amb precisió perquè
aquest sistema d’ocultació és
dinàmic i es vamodulant amesu-
ra que el càncer evoluciona. No
és tan fàcil com buscar una mu-
tació genètica, que és una qües-
tió de tot o res i per tant un test
pot donar una resposta clara.
Aquí és una qüestió de més o
menys. És més subtil i més difí-
cil d’analitzar.

Els resultats són molt bons
enmelanoma. Ho espera també
en altres càncers?
Ho estan sent més del que espe-
ràvem. El melanoma era un bon

candidat per començar perquè és
un càncer amb un component
immunitari important. Però
aquesta immunoteràpia estàmos-
trant eficàcia també en altres càn-
cers. Després del melanoma, on
més dades tenim és en càncers
de ronyó i de pulmó. El tracta-
ment sembla eficaç en casos en
què hi ha moltes alteracions ge-
nètiques, per exemple deriva-
des del tabaquisme en càncer de
pulmó o de la radiació solar en
melanoma.

A què ho atribueix?
Commésmutacions hi ha,més fà-
cil és per al sistema immunitari
reconèixer les cèl·lules cancero-
ses com a enemigues. Per aquest
mateix motiu pensem que els
càncers causats per virus, com
el de cèrvix o alguns de fetge,
també haurien de respondre bé
a la immunoteràpia.

En quins càncers pensa que
les immunoteràpies no seran
eficaces?
A priori no en descarto cap. Hem
d’analitzar cas per cas en quins
càncers funciona i en quins no i
per què. I a partir d’aquí avançar.
Encara que els resultats que hem
aconseguit sónmolt bons, són no-
més el principi. Hem fet un pri-
mer pas, però ens queda molt ca-
mí per recórrer.c
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“En cinc pacients
hi ha una resposta
completa: no queda
indici de càncer”

LA PREVISIÓ

“Càncers per virus,
com el de cèrvix o
alguns de fetge, hi
haurien de respondre”

LA NOVA
PROMESA CONTRA
EL CÀNCER

L’actor Michael Douglas ha explicat com estava superant el càncer

Primers resultats
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“Hem d’analitzar
en quins càncers
funciona i en quins
no i per què”

En quins pacients
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El càncer de gola que ha expli-
cat en una entrevista l’actorMi-
chael Douglas no es deu a l’al-
cohol ni al tabac, les dues cau-
ses més freqüents d’aquesta
mena de càncer, fins ara. El
seu és a causa del sexe oral i el
contagi del virus del papil·lo-
ma humà. I no és una fanfarro-
nada. El 70% dels tumors de
l’orofaringe dels EUA, el 50%
dels del nord d’Europa i entre
el 17% i el 20% dels espanyols
ja estan provocats per aquest
virus VPH, elmateix que causa
el 100% dels càncers de coll
uterí i bona part dels de vulva,
penis, vagina i anus. I va en aug-
ment.
És un fenomen que es va co-

mençar a detectar fa uns anys
en societats on s’havia estès
l’abandonament del tabac, per
la qual cosa sorprenia l’aug-
ment de casos de càncers de
cap i coll, particularment a la
gola. La hipòtesi més estesa és
que “hi ha més tumors de coll
per VPH perquè hi ha més se-
xe oral, i hi ha més sexe
oral perquè està demoda
com una forma de no-
sexe, perquè preserva
la virginitat”, explica
l ’ e p i d e m i ò l e g
Xavier Castellsa-
gué, investigador
del grup de Virus i
Càncer de l’Idibell i
del Programa d’In-
vestigació en Epide-

miologia del Càncer de l’Insti-
tut Català d’Oncologia (ICO).

El 80%, sense conseqüències. El
virus del papil·loma humà està
molt estès, tot i que la granma-
joria dels que s’han infectat
–pràcticament el 80%– no en
rebrà cap conseqüència en tota
la vida. Segons unmacroestudi
epidemiològic que va dirigir
l’investigador de l’ICO, als 19
anys, pràcticament el 30% de
les dones hi està en contacte, i
entre els 20 i els 25 la infecció
és present en el 29%.

Més bon pronòstic. Aquest càn-
cer de gola per VPH, que sol
afectar un buit darrere de les
amígdales, no s’assembla de
res, llevat de la localització,
amb el tradicional tumor d’oro-
faringe que provoca el tabac. Si
aquest dóna la cara als 65 anys
de mitjana, els causats pel vi-
rus apareixen entre els 40 i els
50 anys, 20 anys després del
contagi. Són molt més petits,
molecularment no tenen res a

veure i responen
més bé, el
doble, als
t r a c t a -
ments,
q u e
s ó n

elsmateixos que per a l’altre tu-
mor, de quimioteràpia i radio-
teràpia. Saber si aquest tumor
està causat per aquest virus
permet plantejar un tracta-
ment menys agressiu “perquè
el pronòstic és molt millor, les
taxes de supervivència són
molt superiors, tres vegades
més”, explica Castellsagué. Per
què aquestes diferències? Les
lesions causades pel tabac so-
len afectar molts gens dife-
rents. Les que es deuen al
VPH, en canvi, incorporen el
genomadel virus, i és el que in-
dueix la transformació de la
cèl·lula. Michael Douglas, de
68 anys, va superar el càncer i
ara passa controls cada sis me-
sos. “Amb aquesta mena de
càncer, en el 95% dels casos,
no torna”, va dir l’actor.

Més tabac, més alcohol, més pa-
relles. Michael Douglas ha ex-
plicat en una entrevista al diari
anglès The Guardian que el seu
cas “procedeix, en realitat, del
cunnilingus”. Quan la lesió es-
tà causada pel virus, apareix el
seuADNdins del tumor. Deixa
proves. En l’entrevista es plan-
tejava el dubte que el seu càn-
cer de gola pogués estarmés re-
lacionat amb el tabac o amb l’al-
cohol que pogués haver consu-
mit l’actor. Segons els epidemi-
òlegs, no sembla que la suma
de factors de risc n’afavoreixi
l’aparició, perquè en aquest
cas es tracta de lesionsmolt di-
ferents. “Però sí que estem ob-
servant que els grans consumi-
dors d’alcohol i tabac també te-
nen conductes sexuals més ex-
posades, tenenmés parelles se-
xuals que la mitjana”, explica
l’epidemiòleg de l’ICO.

Símptomes i prevenció.
El principal símpto-
ma d’un tumor de
coll és una afonia
que es prolonga
més d’una setma-
na. En aquest cas,
cal anar al metge
per descartar una
lesió cancerosa.
Un altre senyal és
que se sagna. Per
prevenir una infec-
ció tan estesa en la
població, els oncò-
legs defensen la va-
cuna, avui molt cara, i
que s’administra a les
nenes als dotze anys.
Creuen que el que
realment pot posar
fi a aquesta clas-
se de càncer en

els pròxims vint
anys és que es
vacuni també els
nois. c
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L’investigador.
Antoni Ribas, a la
Universitat de Califòrnia
de Los Angeles

Elsexeoral iel càncerde
golacreixenenparal·lel
El cas deMichael Douglas és cada vegadamés habitual


