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Un innovador software prediu si hi pot haver ganglis 
amb càrrega tumoral a l’aixella en pacients amb 
gangli sentinella positiu 

  
 
• Aquesta calculadora s’ha desenvolupat sobre la base dels resultats d’un 

estudi multicèntric realitzat amb 600 pacients amb càncer de mama, en 
què s’ha estudiat amb una tècnica molecular (OSNA) quina càrrega 
tumoral tenien els ganglis sentinella positius, per aplicar-ho a la resta de 
ganglis limfàtics de l’aixella com a factor per predir quants podien estar 
afectats i valorar si calia extirpar-los.  
 

• Si el gangli sentinella està nét, es considera que no cal extirpar la resta, 
però estudis recents han plantejat si realment és útil treure tots els 
ganglis, ja que els resultats, quant a l’esperança de vida, en pacients 
que havien donat positiu en el gangli sentinella eren els mateixos tant si 
es treien tots els ganglis de l’aixella com si no. 
 

• Aquesta calculadora, que pretén oferir als professionals una eina més 
d’informació sobre els pacients, serà un dels temes destacats del 
congrés de l’Associació Espanyola de Cirurgians de Mama (AECIMA) 
que se celebra a Barcelona el 12 i 13 d’abril. 

 
 
Barcelona, 8 d’abril de 2013. Investigadors del Centre de Càncer de Mama de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron han desenvolupat un software que calcula la 
probabilitat de trobar ganglis limfàtics a l’aixella amb cèl·lules tumorals, en pacients 
amb càncer de mama en estadis inicials a les quals s’han detectat gangli sentinella 
positiu. Això es fa determinant el valor de la càrrega tumoral d’aquests ganglis 
mitjançant una tècnica molecular (OSNA-one-step nucleic acid simplification) que ja 
s’utilitza en molts hospitals. La novetat és que s’ha aconseguit desenvolupar un 
programa que determina la càrrega tumoral del gangli sentinella com a factor 
predictiu, per oferir als professionals especialitzats en aquest àmbit una eina més de 
consulta per valorar si cal extirpar tots els ganglis de l’aixella quan s’hagi detectat un 
gangli sentinella positiu. Es calcula que entre un 10 i un 20% de les pacients, amb 
aquestes característiques es podrien beneficiar d’aquesta eina. Cal tenir en compte 
que es tracta d’una eina informativa que no substitueix, en cap cas, el criteri final del 
metge, que és el que preval a l’hora de prendre una decisió. 
 
La Dra. Isabel Rubio, cap de la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron assegura que “aquesta calculadora és útil perquè ens 
permet tenir més informació sobre la pacient i això sempre beneficia el tractament 
que se li aplica, ja que cada vegada intentem que tant el tractament com la cirurgia 
siguin al menys agressius possible sense perdre eficàcia”. 
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Per poder desenvolupar aquesta eina, que es tradueix en un software informàtic 
accessible per a tothom des del web de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(http://www.vhebron.net/unitat-de-patologia-mamaria), i que ha estat possible 
gràcies a la col·laboració en temes de transferència de coneixement del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), el personal investigador s’ha basat en els 
resultats d’un estudi multicèntric realitzat sobre 600 pacients en què s’ha estudiat 
quina càrrega tumoral tenien els ganglis sentinella analitzats amb tècnica molecular 
(per OSNA), per aplicar-ho a la resta de ganglis limfàtics de l’aixella com a factor per 
predir si podien estar afectats. L’estudi s’ha fet amb la participació d’altres 
investigadors de 8 centres de l’Estat espanyol (Hospital Universitari Virgen del Rocío 
de Sevilla, Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Complex Hospitalari Universitari de 
Santiago de Compostela, Hospital Clínic de Salamanca, Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, Hospital Dr. Negrín de Gran Canària, Institut Valencià d’Oncologia i dins del 
Grup Cooperatiu d’Investigació Clínica SOLTI) i es va presentar el desembre passat 
a la San Antonio Breast Cancer Conference, un dels simpòsiums més importants del 
sector.  
 
En el cas del càncer de mama, cada vegada és més habitual extirpar el tumor sense 
necessitat de fer una mastectomia (extirpar el pit sencer). Quant a l’estudi dels 
ganglis limfàtics, és important analitzar els de l’aixella, ja que són la via de sortida de 
les cèl·lules tumorals, i en especial, el gangli sentinella, ja que en tractar-se del 
primer gangli que hi ha entre el tumor i la resta del cos, es considera que si aquest 
està nét, no cal extirpar la resta (amb una tècnica anomenada limfadenoectomia), 
amb l’objectiu que la cirurgia sigui menys agressiva per a la pacient.  
 
Estudis recents ja havien plantejat si realment és útil treure tots els ganglis, ja que 
els resultats, quant a la supervivència, en pacients que havien donat positiu en el 
gangli sentinella eren els mateixos, tant si es treien els ganglis de l’aixella com si no. 

Però encara existeix un grup de pacients amb gangli sentinella positiu en què no 
està clar si cal treure tots els ganglis (limfadenoectomia) i el nou software 
desenvolupat per professionals del Centre de Càncer de Mama pot ajudar a 
determinar-ne la conveniència. 
 
Centre de referència en càncer de mama 
 
El Centre de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un centre 
de referència en el diagnòstic i tractament d’aquesta patologia amb 700 noves 
pacients cada any, esdevenint un dels centres que n’atén més. A banda de la 
important tasca assistencial que s’hi fa, destaca la qualitat de la recerca que s’hi 
realitza i, en aquest sentit, participa en programes d’investigació translacional amb el 
VHIO (Vall d'Hebron Institut d'Oncologia) per a la aplicació dels resultats dels 
assaigs clínics a la pràctica diària i per aconseguir una medicina més 
personalitzada. 
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El debat sobre la cirurgia reconstructiva immediata i el consens sobre els 
marges en cirurgia conservadora centraran el congrés de l’Associació 
Espanyola de Cirurgians de Mama 
 
La calculadora desenvolupada per investigadors del Centre de Càncer de Mama 
Vall d’Hebron serà un dels temes destacats del II Congrés d’AECIMA (Associació 
Espanyola de Cirurgians de Mama) que se celebrarà a Barcelona els dies 12 i 13 
d’abril. Organitzat per la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, més de 100 cirurgians i ginecòlegs especialitzats en càncer de mama, 
amb la participació de personalitats reconegudes en la matèria, tractaran temes tan 
rellevants com l’impuls a la cirurgia reconstructiva immediata en els casos de 
mastectomies o el consens sobre els marges (distància entre el tumor i el teixit sa) 
que haurien de regir en la cirurgia conservadora en càncer de mama. Entre un 20 i 
un 40% de pacients que s’ha sotmès a una cirurgia conservadora de mama es torna 
a operar perquè no hi ha una consens ni una estandardització sobre els marges en 
aquest tipus de cirurgies. 
 
En el cas de la cirurgia reconstructiva immediata, la Dra. Isabel Rubio assegura que 
“en tota discussió sobre el tractament del càncer de mama que comporti una 
mastectomia per a la pacient, cal abordar la reconstrucció immediata com a part del 
tractament. Cal que les pacients coneguin tota la informació al respecte perquè 
puguin decidir què volen fer”. 
 
En aquest congrés, també es presentarà una tècnica, ARM (Arm Reverse Mapping), 
desenvolupada per la Dra. S. Klimberg per mitjà de la qual s’intenta identificar els 
ganglis de drenatge del braç en pacients amb càncer de mama, mitjançant la 
injecció d’un colorant blau al braç. Aquesta tècnica és important perquè conèixer el 
drenatge limfàtic del braç disminueix les probabilitats d’interrupció no intencional del 
sistema de ganglis limfàtics durant la cirurgia en preservar-los, extirpant només els 
ganglis limfàtics que presumiblement col·lecten el drenatge de la mama, reduint així 
el risc de desenvolupar la freqüent morbilitat associada a llarg termini a la 
limfadenectomia. 
 
 
 
 
 
 
 


