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RESUM 

 
Les mutacions dels gens BRCA predisposen a desenvolupar càncer de mama i d’ovari. En dones portadores de 
mutació BRCA-1 i BRCA-2 s’estima un risc acumulat de càncer de mama als 70 anys del 52% i del 47%, 
respectivament. En el cas del càncer d’ovari, les estimacions són del 22% en la mutació BRCA-1 i del 18% en el 
BRCA-2. Per tant, les mutacions BCRA-1 i BRCA-2 representen l’espasa de Dàmocles, el perill constant de 
desenvolupar una neoplàsia ginecològica. 
 
Les opcions de les que disposem a dia d’avui per tal de poder fer una prevenció primària del càncer de mama o 
d’ovari en aquestes pacients amb una susceptibilitat genètica inclouen els canvis en l’estil de vida, la 
quimioprevenció, la mastectomia bilateral (extirpació de les glàndules mamàries) i la salpingo-ooferectomia 
bilateral (extirpació dels ovaris i trompes de Fal·lopi) profilàctiques. A més, de forma més puntual, s’han 
realitzat tècniques de reproducció assistida amb diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) per tal de 
seleccionar embrions lliures d’aquestes mutacions genètiques. 
 
L’objectiu principal d’aquest treball és realitzar una revisió bibliogràfica del DGP aplicat als casos de dones amb 
mutacions dels gens BRCA-1 i BRCA-2. Un altra punt rellevant a aquest estudi és analitzar els coneixements que 
la població femenina té sobre el càncer de mama i la tècnica del DGP a igual que l’acceptació que suposa 
aquesta tècnica. 
 
S’han dut a terme enquestes a 276 dones (rang d’edat comprès entre els 19 i els 88 anys), 9 de les quals tenen 
antecedents personals de càncer de mama i 91 presenten relació familiar amb aquesta neoplàsia. 
 
Aquest estudi extreu com a conclusió que la majoria de les dones acceptaria sotmetre’s al DGP en cas d’esser 
portadores d’un càncer hereditari. El motiu per a la majoria d’elles és que “els futurs fills neixin sense malaltia 
hereditària”, seguit per “el millor futur per l’ humanitat a l’eliminar malalties”. N’és també la majoria d’elles 
que no tenen cap inconvenient en que les lleis permetin aquesta tècnica. 
 

 
ABREVIACIONS 
 
BRCA-1..........  breast cancer 1 
BRCA-2..........  breast cancer 2 
DGP...............  diagnòstic genètic preimplantacional 
RR.................   risc relatiu 
FIV ................  fecundació in vitro 
PCR................ reacció en cadena de polimerasa 
FISH...............   hibridació in situ fluorescent 
CGH...............  hibridació genòmica comparada 
aCGH.............. arrays basats en hibridació genòmica comparada 
SOBP..............  Salpingo-ooforectomía bilateral profilàctica 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 CÀNCER DE MAMA 

1.1.1 Epidemiologia 
 
El càncer de mama constitueix la neoplàsia maligna més prevalent en la població femenina, fet pel qual s'ha 
convertit en un problema de salut prioritari

 
[1]. L’última estadística publicada per Globocan [2], que recull els 

registres referents al 2012 a nivell mundial, revela els tipus de càncer més freqüents en les dones. Aquesta 
estadística detalla el nombre de pacients que han estat diagnosticades d’un tipus concret de càncer i que 
segueixen vives als 5 anys del diagnòstic a l'any 2012.  
 
Segons aquesta estadística, la prevalença (número d’individus de la població que pateix una malaltia en un 
moment determinat) del càncer de mama és de 6.233.000 pacients. Aquesta xifra es pot desglossar entre zones 
més desenvolupades (3.201.000 pacients) i zones en vies de desenvolupament (3.032.000 pacients). A més, el 
càncer de mama és la primera neoplàsia maligne en incidència (número de nous casos apareguts) en la dona.  
Al 2012, a nivell mundial, es varen produir 1.671.000 nous casos de càncer de mama, xifra que representa el 
25% de tots els casos de càncer femení. És el càncer més incident en les dones, tant en regions desenvolupades 
com en vies de desenvolupament, amb 788.000 i 883.000 casos respectivament [1,2]. Les diferències entre 
aquestes dades podrien atribuir-se al fet de que existeixen països amb diferents programes de cribatge o 
països on inclús no s’ha implantat [3]. A la figura 1 y 2 podem observar la prevalença i la incidència del càncer 
de mama en les distintes regions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Taxes de prevalença del càncer de mama en el món, estandarditzades per 
edat per 100.000. Any 2012 

[1]
. 

 

 

 

Figura 2. Taxes d’ incidència del càncer de mama en el món, estandarditzades per 
edat per 100.000. Any 2012 

[1]
. 
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A Espanya, la major prevalença a la població femenina de neoplàsia maligna a 5 anys al 2012 és pel càncer de 
mama i de còlon amb un 40,8% i 14,1% respectivament, seguit pel càncer de coll d'úter amb un 7,6%, pel 
melanoma amb un 4,1% i pel càncer d'ovari amb un 3,1% (figura 3). Ens trobem dades similars en quan a 
incidència (figura  4). A Espanya destaquen, de major a menor incidència de càncer en dones diagnosticades al 
2012: el càncer de mama (29,0%), el càncer colorrectal (14,9%), el càncer d'úter (5,9%), el càncer de pulmó 
(5,7%) i el d’ovari (3,7%) [4]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les dades procedents d'organitzacions mundials ens permeten visualitzar grans diferències de mortalitat per 
càncer de mama entre els diferents països [2]. En la figura 5 es poden observar una sèrie de nacions que són 
autèntics punts vermells amb la mortalitat per aquest tipus de neoplàsia. Estats Units, Canadà i el nord 
d'Europa presenten una mortalitat per davall del 18.1/100.000. Per altra part, en països asiàtics i africans les 
xifres de mortalitat se situen per sobre de 10.1/100.000 [1]. En conclusió, existeixen dos mons: països amb alta 
i amb baixa mortalitat per càncer de mama. 

 

 

 

Figura 3: Prevalença a 5 anys a l’any 2012 a Espanya dels tipus de càncers més 
freqüents en dones [4]. 

 

Figura 4: Incidència a l’any 2012 a Espanya dels tipus de càncers més 
freqüents en dones [4]. 
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Si analitzem les dades europees, exposades a la figura 5, apreciem també l'existència de dues Europes. Croàcia 
i Dinamarca són els exponents dels països nòrdics amb alta mortalitat per càncer de mama, amb 43.2/100.000 i 
41.0/100.000 respectivament. Per altra part, Espanya presenta una mortalitat baixa (menor de 30.3/100.000), 
similars a les de Portugal, Suècia, Finlàndia, Polònia, Noruega, Turquia i Liechtenstein [1,5]. 
 
A pesar de que Espanya presenta una mortalitat per càncer de mama de les més baixes d'Europa, aquesta 
neoplàsia continua essent en el nostre país la principal causa de mort en dones al 2012 amb 6.075 casos. La 
segona causa de mort a Espanya en aquest mateix any fou el càncer de còlon amb 5.985 morts, seguit pel 
càncer de pulmó i pàncrees amb 3.688 i 2.717 casos de defuncions respectivament [4]. Aquestes dades es 
troben detallades a la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Factors de risc 

 
La lluita contra els efectes devastadors del càncer de mama a la dona es combaten en els últims temps 
mitjançant el diagnòstic precoç i el tractament de la malaltia ja diagnosticada. Aquesta orientació ha demostrat 
sobradament la seva eficàcia. No obstant, igual que amb la resta de malalties que causen mortalitat i morbiditat 
en la maduresa, l’estratègia que s'ha anant dibuixant com a més adequada en els últims anys ha estat la 
reducció del risc. L'evidència a favor d'aquesta opció és clara: és desitjable disposar de tractaments eficaços, tot 

Figura 5. Taxes de mortalitat per càncer de mama en el món, estandarditzades 
per edat per 100.000. Any 2012 [1]. 

 
 

 

Figura 6: Mortalitat a l’any 2012 a Espanya dels tipus de càncers més 
freqüents en dones [4]. 
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i que encara ho és més evitar la malaltia [6]. 
 
És de gran importància senyalar que el gran desenvolupament de disciplines mèdiques, com la genètica 
molecular, ha permès separar clarament tres situacions de risc totalment diferents en el càncer de mama: 
 
- Càncer genètic, a on s'inclouen dones que presenten mutacions per gens de susceptibilitat amb alta 
penetrància (freqüència, expressada en percentatge, de persones que tenint el genotip en qüestió presenta el 
fenotip malalt), principalment BRCA-tipus1 i BRCA-tipus2, però també p53, PTEN, ATM, NBS1 i LKB1. El seu risc 
vital de càncer de mama (o ovari) varia segons la font considerada, però podria estar entre un 30 i un 80%. No 
obstant, explica pocs casos del total de càncer, probablement no més del 10%. 
 
- Dones amb risc familiar, a on s'inclouen totes aquelles dones amb antecedents familiars de primer grau, però 
que no presenten positivitat pels gens de susceptibilitat anteriors en la genealogia familiar [7]. A fi de tenir una 
idea de la magnitud del risc que suposa aquesta situació, en països amb alta prevalença del càncer de mama, el 
risc vital s'incrementa en un 5,5% en dones amb un familiar de primer grau afectat (12% de les dones amb 
càncer de mama ho tenen) i en un 13,3% si n'hi ha dos (1% de dones en càncer de mama) [8]. 
 
- Dones de la població general. 

1.2 GENS DE PREDISPOSICIÓ HEREDITARIA AL CÀNCER GINECOLÒGIC I DE MAMA 

 
El càncer és una malaltia de causa multifactorial a on intervenen factors tan ambientals com genètics. La 
majoria dels càncers són esporàdics, només el 5-10% són de caràcter hereditari [9]. 
 
Durant la darrera dècada, gràcies a la identificació dels gens de predisposició hereditària al càncer ginecològic i 
de mama, s'ha aconseguit un major coneixement de les característiques patològiques i moleculars del càncer de 
mama, del risc de neoplàsia associada a la presència d'una mutació en un gen específic, així com també de 
l’eficàcia de les distintes estratègies de prevenció primària (com la cirurgia reductora del risc) i/o secundaria 
(com el seguiment periòdic) d'aquest càncer. 
 
Degut a la complexitat en el maneig clínic del càncer hereditari i en la interpretació del resultat de l'estudi 
genètic, així com també a les implicacions psicològiques i ètica-legals associades a l'estudi dels gens de 
predisposició hereditària, aquests estudis s'han de realitzar en unitats de consell genètic especialitzades [10]. 

1.2.1 Consell genètic 

 
El consell genètic en subjectes amb predisposició hereditària al càncer és un procés d'informació i comunicació 
a les persones o famílies en situació de risc de càncer.  En aquest procés s’informa a l’individu de la probabilitat 
de presentar o transmetre a la descendència una determinada susceptibilitat genètica a desenvolupar una 
neoplàsia, de les seves implicacions, de la possibilitat de realitzar un diagnòstic molecular o de quines són les 
mesures disponibles per a la prevenció i el diagnòstic precoç. El consell genètic és un procés integrat per 
distintes etapes [11]: 
 

1. Recollida d'informació, que consisteix amb l’elaboració de l’arbre genealògic i confirmació 
documentada dels diagnòstics de neoplàsia. 

2. Valoració del risc, on es realitza l’estimació de la probabilitat de que hi hagi una predisposició 
hereditària a neoplàsies a la família. A més, en aquesta etapa es dóna informació dels gens, d’altres 
factors de risc de neoplàsia, educació sanitària i recomanacions per a la prevenció primària i 
secundaria de neoplàsies. 

3. Indicació d'estudi genètic. En aquesta tercera etapa s’informa de les implicacions de l'estudi genètic, 
dels riscs, beneficis i alternatives a l'estudi genètic. 

4. Resultats de l'estudi genètic. En els casos on s’accepta realitzar un estudi genètic, s’han de donar i 
interpretar els resultat. 
Quan es detecta una mutació patològica i es confirma que és hereditària es pot oferir l'estudi genètic 
directe als familiars de primer grau. Els familiars de primer grau d'un individu portador de mutació dels 
gens BRCA-1 o BRCA-2 o en un dels gens reparadors de l' ADN, tindran un 50% de possibilitats d'esser 
portadors de mutació. 
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Si no es detecta mutació patogènica o es detecta una variant genètica de significat incert, el resultat es 
considera indeterminat. Aquest resultat no permet confirmar ni descartar una predisposició 
hereditària en la família. 

5. L’última de les etapes es base en la individualització de les estratègies per a la prevenció primària i 
secundaria de neoplàsies. 

1.2.2 Diagnòstic genètic 

 
És de gran importància seleccionar l'individu idoni per iniciar l'estudi genètic en una família amb criteris 
suggestius d'una predisposició hereditària. En general, el candidat idoni seria un individu viu afectat de 
neoplàsia, més concretament es seleccionaria aquell que tingués alguna característica d'alt risc, com per 
exemple l'edat més jove, un càncer de mama bilateral, un home amb càncer de mama, una pacient amb 
neoplàsia d'ovari, o pacients amb múltiples tumors primaris metacrònics o sincrònics [11]. 

1.2.3 Gens de susceptibilitat al càncer de mama i/o ovari hereditari 

 
Distints procediments han permès identificar al·lels de susceptibilitat al càncer de mama en distints loci. Segons 
la seva freqüència en la població i el risc associat, poden agrupar-se en al·lels de penetrància alta, moderada o 
baixa. 
En els anys 90 es varen identificar dos gens d'alta penetrància, BRCA-1 (identificat en el cromosoma 17, en 
famílies amb casos de càncer de mama i càncer d'ovari) i BRCA-2 (en el cromosoma 13, especialment en 
famílies amb casos de càncer de mama masculí). La freqüència poblacional de mutacions s'ha estimat en un 
0,1% i el risc de càncer de mama en portadores és superior a 10 vegades el de les dones de la població general. 
Fins al moment, BRCA-1 i BRCA-2 són els gens d'alta penetrància que s'associen amb una major proporció de 
casos de càncer de mama i càncer d'ovari hereditari. 
 
Aproximadament, entre 3 i 5% dels casos de càncer de mama i un 10% dels casos de càncer d'ovari s'associen a 
mutacions germinals en els gens BRCA-1 i BRCA-2, responsables del síndrome del càncer de mama i ovari 
hereditari. 
 
L'amplia variabilitat en les estimacions de la penetrància, i la variabilitat intraindividual inclús entre dones 
d'una mateixa família portadores de la mateixa mutació de BRCA-1 i BRCA-2, suggereixen la presència de 
factors modificadors del risc, genètics i cofactors ambientals i hormonals [12]. 

1.2.4 Risc de càncer de mama i/o càncer d'ovari en portadores de mutació en els gens BRCA-1 i 
BRCA-2 

 
Un estudi multicèntric [13] realitzat a famílies espanyoles portadores de mutació de BRCA-1 (n= 155) i BRCA-2 
(n=164) seleccionades per criteris clínics d'alt risc, estima un risc acumulat de càncer de mama als 70 anys del 
52% per BRCA-1 i del 47% per BRCA-2. En quant al càncer d'ovari, les estimacions varen esser del 22% i del 18% 
respectivament. En aquest estudi, el risc relatiu estimat de càncer de mama presenta un pic màxim a l'edat de 
35-40 anys, i després descendeix a mesura que s'incrementa l'edat. El risc relatiu de càncer d'ovari té un patró 
similar, amb un alt risc superior abans dels 50 anys. El risc relatiu de patir càncer d'ovari comença a augmentar 
a partir dels 40 anys en BRCA-1 i a partir dels 50 anys en BRCA-2, persistint aquest risc incrementat al menys 
fins a la 7ª dècada per ambos gens. 
 
La majoria dels càncers de mama són carcinomes ductals infiltrants, tot i que els carcinomes medul·lars estan 
sobrerepresentats en portadores de mutació de BRCA-1. Les neoplàsies de mama en portadores de mutació del 
gen BRCA-1 amb freqüència presenten neoplàsies amb un perfil triple negatiu (sense expressar receptors 
d'estrogen ni de progesterona ni la oncoproteína HER-2). No obstant, BRCA-2 i BRCA-X (fort risc familiar de 
càncer de mama sense identificar-se mutació del BRCA-1 i BRCA-2) representen un grup heterogeni de 
neoplàsies sense un fenotip específic [14]. 
Més del 90% de neoplàsies d'ovari en portadores de mutació BRCA-1 són seroses, comparat amb el 50% en 
dones sense mutació BRCA-1. Generalment són d'alt grau i bilaterals. L'estudi histopatològic minuciós de les 
trompes de Fal·lopi ressecades durant la ooforectomia profilàctica suggereix que la fímbria podria representar 
l'origen d'alguns carcinomes d'ovari serós i de carcinomes peritoneals [15]. 
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Risc de càncer de mama contralateral 
 
La majoria d'estudis publicats són estudis retrospectius i inclouen un número petit de casos. En general, els 
estudis en pacients seleccionades en clíniques d'alt risc estimen un risc acumulat a 10 anys per càncer de mama 
contralateral (càncer de mama a l’altra pit) en portadores de mutació del 30 al 40%. 
 
El risc de càncer de mama contralateral depèn de l'edat al diagnòstic i del gen mutat. El risc relatiu de càncer de 
mama contralateral per mutació BRCA-1 incrementa quan més jove és l'edat al diagnòstic al càncer de mama. 
Així, per exemple, si el diagnòstic del primer càncer de mama és als 25-29 anys, el risc acumulat de càncer de 
mama contralateral és del 16% als 5 anys i del 29% als 10 anys. Una dona d'edat similar però que no sigui 
portadora de la mutació té una probabilitat de desenvolupar un càncer de mama contralateral del 3% i del 6% 
als 5 i 10 anys respectivament. Per altra banda, en el cas de mutació per BRCA-2 no s’observa un risc específic 
en funció de l'edat [16]. 
 
Risc de càncer d'ovari després d'un càncer de mama en portadores de mutació 
 
El càncer de mama en portadores de mutació de BRCA-1 o BRCA-2 en freqüència es diagnostica a edats més 
joves que el càncer d'ovari. Per aquest motiu, després del diagnòstic d'una neoplàsia de mama en una pacient 
portadora de mutació, la pacient té un risc significatiu de desenvolupar una neoplàsia d'ovari. S'ha estimat que 
aquest risc és d’ aproximadament un 12,7% per portadors de mutacions de BRCA-1 i del 6,8% per BRCA-2. A 
més, un 25% de la mortalitat en dones diagnosticades de càncer de mama en estadis inicials s'associa al 
diagnòstic posterior d'un càncer d'ovari [17]. 
 
Risc d'altres neoplàsies 
 

o BRCA-1 
 
El risc acumulat d'un carcinoma primari de peritoni 20 anys després d'una ooforectomia bilateral (extirpació 
dels ovaris) és del 3,9% al 4,3%. El carcinoma de trompes de Fal·lopi és una neoplàsia associada a l'espectre de 
tumors relacionats amb BRCA-1, amb un risc relatiu molt elevat (RR~120). 
El risc de càncer de pròstata en homes portadors de mutació de BRCA-1 està incrementat amb un risc relatiu de 
aproximadament 1,8 i amb una edat al diagnòstic similar al de la població general. El risc pot variar de forma 
significativa en funció de la localització de la mutació. La majoria d'estudis coincideixen amb l’observació d'un 
increment del risc en homes de càncer de mama (risc acumulat a 70 anys de l'1,2%) i de pàncrees [15]. 
 

o BRCA-2 
 
S'ha reportat un risc incrementat de carcinoma de trompes de Fal·lopi i de carcinoma papil·lar serós de peritoni, 
si bé la freqüència d'aquestes neoplàsies és inferior a la reportada en portadores de mutació BRCA-1.  
Els homes portadors de mutació en BRCA-2 tenen un risc acumulat de càncer de mama als 70 anys del 6% i un 
major risc de càncer de pròstata (risc relatiu de 4,6), que es pot presentar a edats més joves que en la població 
general. 
La presència de càncer de pàncrees en una família amb càncer de mama pot esser un factor predictiu de la 
presència de mutació en BRCA-2. S'ha reportat un increment del risc relatiu de neoplàsia de pàncrees (RR~3,5), 
vesícula biliar i vies biliars (RR~5,0), gàstric (RR~2,6) i melanoma (RR~2,6) [15]. 

1.2.5 Estudi genètic 
 
Criteris de selecció per l'estudi dels gens BRCA-1 i BRCA-2 
 
Els criteris de selecció per indicar l'estudi dels gens BRCA-1 i BRCA-2 es poden diferenciar segons la font de 
consulta, a pesar d'esser bastants similars. En general la majoria d'ells comparteixen unes taxes de detecció de 
mutacions que solen esser com a mínim superiors al 10%. Aquests criteris han d'esser revisats i modificats 
periòdicament en funció de l'evidència i coneixement que es vagi adquirint. Segons el protocol clínic vigent a 
l’actualitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, els criteris de selecció per a realitzar un estudi 
genètic es troben especificats a la taula 1 [18]. 
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Independentment de la història familiar si: 

 Dona amb càncer de mama i càncer d’ovari sincrònic o metacrònic. 

 Càncer de mama < 30 anys. 

 Càncer de mama bilateral < 40 anys. 

 
Dos o més familiars directes amb una combinació de qualsevol de les següents característiques d’alt 
risc: 

 Càncer de mam bilateral + altra càncer de mama < 50 anys. 

 Càncer de mama < 30 anys. 

 Càncer de mama en home. 

 Càncer de mama + càncer d’ovari o càncer de trompes de Fal·lopi o primari de peritoni. 

 ≥ 2 càncer d’ovari a qualsevol edat. 

 Ambdós casos diagnosticats abans dels 50 anys. 

     
Tres o més familiars directes amb càncer de mama i/o càncer d’ovari: 

 ≥ 3 càncer de mama + càncer d’ovari. 

 ≥ 3 càncer de mama. 

 
 
Durant l'última dècada s'han publicat nombrosos estudis que investiguen l'eficàcia de les distintes estratègies 
preventives en portadores de mutació, des de la prevenció primària (principalment quimioprevenció i cirurgies 
reductores de risc) a les estratègies de prevenció secundària (dirigides a la detecció precoç del càncer de mama 
i del càncer d'ovari, amb l'objectiu d'aconseguir un millor pronòstic de la malaltia) [11]. 

 
Les estratègies per a la detecció precoç i cribatge (prevenció secundària) en dones portadores de mutació en els 
gens BRCA-1 i BRCA-2, són [19]: 
 

- Autoexploració mamaria mensual. 
- Exploració clínica cada 6-12 mesos. 
- Mamografia anual a partir dels 35 anys. 
- Ressonància magnètica mamaria anual a partir dels 25 anys. 
- Ecografia pelviana transvaginal i analítica sanguínia amb el marcador tumoral Ca 125 cada 6-12 mesos 

a partir dels 30-35 anys. 

 
Les estratègies per a la prevenció primària inclouen canvis a l'estil de vida, la quimioprevenció i la cirurgia 
reductora de risc (mastectomia bilateral i/o salpingo-ooforectomía bilateral profilàctiques). A pesar del fet de 
que distints estudis han proporcionat evidència convincent de l'eficàcia de les cirurgies reductores de risc en 
dones d'alt risc, la majoria dels estudis publicats fins a l'actualitat han estat retrospectius i observacionals, i 
aquestes estratègies no han estat avaluades en assajos aleatoritzats [20, 21]. 
 
Mastectomia bilateral profilàctica 
 
Els resultats dels principals estudis que comparen mastectomia profilàctica amb cribatge, suggereixen que la 
mastectomia bilateral profilàctica redueix el risc de càncer de mama en un 90% en dones portadores de 
mutació de BRCA-1 i BRCA-2.  
Entre un 2,7-3% de mastectomies es detecta malaltia oculta maligna al pit, per la qual cosa és necessari un 
estudi d'imatge previ a la cirurgia i un estudi histològic acurat si escau [21]. 
 
Salpingo-ooforectomía bilateral profilàctica (SOBP) 
 
Els resultats d'un metanàlisis [22] conclouen que la SOBP està associada amb una reducció significativa del risc 
de càncer de mama en dones amb mutació del gen BRCA-1 i BRCA-2. En aquest metanàlisis les reduccions del 
risc són similars per BRCA-1 que per BRCA-2. No obstant, en un estudi previ [20] l'efecte protector de la SOBP 
en la reducció del risc de càncer de mama era inferior per BRCA-1 que per BRCA-2. 

Taula 1. Criteris de selecció per l'estudi dels gens BRCA-1 i BRCA-2 [18] 
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La SOBP s'associa amb una reducció significativa del risc de càncer d'ovari i de trompes de Fal·lopi. No hi ha 
dades suficients per a separar la reducció del risc de càncer d'ovari o tubàric en funció del gen que es troba 
mutat. Els resultats del metanàlisis de Rebbeck, kauff i Domechek suggereixen una reducció del 80% del risc de 
càncer d'ovari/trompes, i una reducció del 53% del risc de càncer de mama en portadores de mutació del BRCA 
quan la pacient és premenopausica en el moment de la SOBP [22]. 
 
La SOBP redueix la mortalitat global i la mortalitat per càncer de mama i d'ovari en portadors de mutació 
segons els resultats d'un estudi de cohort internacional multicèntric i prospectiu. 
El risc de detectar un càncer d'ovari ocult o un càncer tubàric en el moment de la SOBP és del 2,5% al 4,4%, tot i 
que hi ha estudis que reporten un risc de fins el 17%. És important realitzar una avaluació histològica minuciosa, 
amb una inclusió seriada de la totalitat de l'ovari i de les trompes de Fal·lopi en múltiples seccions de 2 a 3 mm. 
 
Distints estudis demostren que el lloc a on predominen els carcinomes clínicament ocults no és tant en els 
ovaris, sinó a la part distal de la trompa de Fal·lopi. Si ens basem amb les dades actuals, no està indicada una 
histerectomia reductora de risc en pacients portadores de mutació sotmeses a una SOBP, a no ser que aquesta 
estigués recomanada per la coexistència d'altres patologies a nivell uterí. 
Existeixen diversos factors a considerar alhora de discutir el moment òptim per a la SOBP, com són el tipus de 
gen mutat, el desig gestacional, la patologia de base de la dona i altres estratègies reductores de risc per les 
quals es decanti la pacient [23].

 
 

 
Quimioprevenció 
 

o Quimioprevenció del càncer de mama 
 
En un assaig aleatoritzat sobre el tamoxifè en dones de major risc de càncer de mama, s’observa una reducció 
del 49% del risc de càncer de mama en el grup de tractament amb tamoxifè. Aquest fàrmac redueix la 
incidència de càncer de mama en els casos amb receptor estrogènic positiu però no en els que el receptor 
estrogènic és negatiu. Com que la majoria de càncers de mama en dones amb mutació del BRCA-1 són receptor 
estrogènic negatiu, és predictible que el tamoxifè proporcioni un major benefici a les portadores de mutació 
BRCA-2. Es va dur a terme un subanàlisis d'aquest estudi per a avaluar l'efecte del tamoxifè en la incidència del 
càncer de mama en dones sanes portadores de mutació. El resultat fou una reducció del risc de càncer de 
mama en les portadores de mutació BRCA-2, però no en les de BRCA-1; tot i que no és possible extreure 
conclusions definitives pel fet d’esser molt petita la mostra [20]. 
 
En dos estudis s'ha observat l'eficàcia del tamoxifè per a reduir el risc de càncer de mama contralateral en 
portadores de mutació del BRCA-1 i BRCA-2 [24,25]. A l'estudi cas-control de Norad [24] es varen incloure 538 
dones portadores de mutació del BRCA, i el tamoxifè es va associar amb una reducció del 50% del risc de càncer 
de mama contralateral. En un altre estudi, Gronwald [25] va comparar 285 dones portadores de mutació del 
BRCA amb càncer de mama bilateral i 751 amb càncer de mama unilateral amb l’objectiu de determinar si 
l'efecte del tamoxifè en el càncer de mama contralateral era igual d'efectiu per BRCA-1 que per BRCA-2.  
Es va concloure que la eficàcia del tamoxifè era la mateixa per BRCA-1 que per BRCA-2, no obstant, aquest 
fàrmac no afegia efecte protector pel càncer de mama contralateral en pacients que ja s'havien sotmès a una 
ooforectomia bilateral. 
Els inhibidors de la aromatasa i el raloxifè ofereixen una bona perspectiva per a la quimioprevenció del càncer 
de mama, però no es tenen dades en aquestes pacients [25]. 
 

o Quimioprevenció del càncer d'ovari 
 
En la població general, els anticonceptius orals s'han associat amb un efecte protector contra el càncer d'ovari 
en portadores de mutació del BRCA-1 i BRCA-2. Dos grans estudis multi cèntrics cas-control han demostrat 
reduccions del risc del 33% al 38%, amb una protecció màxima observada després de 5 anys de tractament. 
Els resultats dels distints estudis amb anticonceptius i la seva associació amb un risc de càncer de mama són 
controvertits. Hi ha estudis que han demostrat un major risc de càncer de mama en dones portadores de 
mutació del BRCA-1, sobretot en dones joves que prengueren anticonceptius abans dels 30 anys durant 5 anys 
o més [15]. 
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1.3 DIAGNÒSTIC GENÈTIC PREIMPLANTACIONAL 

 
El diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) és una tècnica de reproducció assistida que té com objectiu 
principal el diagnòstic precoç de malalties genètiques. Proporciona una opció reproductiva a famílies amb alt 
risc de transmissió de patologies hereditàries, planificant des del principi, i amb les màximes garanties, 
embarassos de fetus sans. Per tant, el DGP representa una alternativa, amb molts de casos, al diagnòstic 
prenatal i evita a les parelles passar per la presa de decisions d'interrupció voluntària d'embarassos afectats 
[26]. 
 
El DGP s'ha desenvolupat gràcies als avanços produïts en dos camps específics: les tècniques de reproducció 
assistida, en concret la fecundació in vitro (FIV), i el desenvolupament de les tècniques de biologia molecular 
com la reacció en cadena de polimerasa (PCR), l’ hibridació in situ fluorescent (FISH) i més recentment 
l’hibridació genòmica comparada (CGH) i els arrays basats en aquesta tecnologia (aCGH) que permeten la 
detecció d’anomalies gèniques i cromosòmiques en una única cèl·lula. D'aquesta manera, en un cicle de FIV 
s'obtenen distints embrions als quals s'analitza el seu material genètic, en general mitjançant biòpsia d'una o 
dues cèl·lules (blastòmers), el que permet la transferència a l'úter matern d'aquells embrions caracteritzats com 
genèticament normals [26, 27]. 
 
Durant els primers anys d'aplicació clínica al DGP, a partir del 1990, les possibilitats diagnòstiques foren 
limitades, centrant-se en escasses malalties monogèniques i en certes anomalies cromosòmiques. Si bé, 
l'evolució del DGP al llarg dels últims anys ha estat notable i les indicacions amb les quals es pot plantejar 
aquesta tècnica han augmentat [27]. 

1.3.1 Procediment del DGP 
 

o Cicles de FIV. Un primer condicionant tècnic que imposa el DGP és l'origen dels embrions que seran 
objecte de diagnòstic, ja que aquests s'han d'obtenir a partir d’una FIV. És evident que la tassa de FIV, 
el nombre d'embrions obtinguts i la qualitat dels embrions són condicionants importants en els cicles 
de DGP [28]. 

 
o Biòpsia embrionària. En la majoria dels casos, les biòpsies es realitzen en embrions en estadis previs a 

la compactació cel·lular (6-8 cèl·lules), on es retiren entre una i dues cèl·lules embrionàries per a 
realitzar l'estudi genètic. Posteriorment, els embrions biopsiats s'han de mantenir en cultiu de forma 
individualitzada, utilitzant un sistema clar d'identificació que asseguri el seu seguiment i 
correspondència amb les cèl·lules analitzades. Cal dir que la realització de les biòpsies embrionàries 
sempre que es duguin a terme en condicions adequades i per especialistes, no repercuteix de forma 
significativa en el desenvolupament posterior de l'embrió [28]. 

 
o Estudis genètics. Els estudis genètics es basen en la disponibilitat de tests diagnòstics fiables i ràpids, ja 

que únicament es disposa d'una o dues cèl·lules per a dur a terme l’anàlisi. L’anàlisi molecular de les 
biòpsies es sol dur a terme a partir de l'amplificació específica de seqüències d' ADN, utilitzant distints 
protocols de PCR i estratègies d'anàlisi dels productes obtinguts (múltiplex PCR, PCR en temps real, 
PCR-fluorescent, detecció directe de mutacions, etc) [28]. 

 
o Transferència embrionària. En aquesta darrera etapa s'han de diferenciar els embrions diagnosticats 

(els quals presenten una alteració) d'aquells embrions transferibles (els quals a partir de l'estudi 
genètic es consideren sans, no afectats de mutació o adequats per la transferència). Són aquest últims 
els que s’incorporaran dins l'úter matern. Els embrions sans i no transferibles, es poden congelar, 
donant la possibilitat de tenir un fill en el futur. Es pot dir que, al voltant del 7% dels cicles de DGP no 
finalitzen en transferència embrionària, degut a la falta d'embrions transferibles [28].  

1.3.2 Marc polític legal 
 
En la nova llei de reproducció del 2006 [29], aprovada pel Parlament espanyol, es recull una regulació molt 
exhaustiva que inclou els avanços científics dels últims anys. D’acord amb aquesta llei, es permet l’autorització 
directe del DGP en dos casos: 
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- La detecció de malalties hereditàries greus, d’aparició precoç i no susceptibles de tractament curatiu 
postnatal, amb l’ objectiu de dur a terme la selecció embrionària dels embrions no afectats per a la 
seva transferència. 

- La detecció d’altres alteracions que poden comprometre la viabilitat de l’embrió.  
 
És aleshores que al Març del 2011 es va donar a conèixer el naixement del primer nadó a Espanya sense la 
mutació familiar responsable de la predisposició al càncer de mama i ovari hereditari. En aquesta ocasió, el 
Programa de Reproducció Assistida Fundació Puigvert-Hospital de Sant Pau de Barcelona va dur a terme 
satisfactòriament el DGP en una portadora del gen BRCA-1. Aquest procediment va finalitzar amb el naixement 
d’un nen sa no portador de la predisposició a patir càncer de mama [30]. No obstant, no fou fins al Juliol del 
2015 quan naixeren les primeres nenes lliures del gen del càncer de mama i ovari hereditari [31]. 
 
Dintre de l’àmbit europeu, no es pot parlar d’una situació homogènia en quant a la legalitat del DGP, ja que no 
existeix cap norma supranacional al respecte, essent dispar la regulació en cada un dels països. Trobem països 
amb fortes restriccions com Alemanya, on s'admet només en casos de transmissió de malaltia genètica greu, i 
països on està totalment prohibit com Àustria, Lituània, Letònia, Suïssa i Itàlia [32]. 

2. OBJECTIU 

L'objectiu principal d'aquest treball és realitzar una revisió bibliogràfica del diagnòstic genètic preimplantacional 
aplicat als casos de dones amb mutacions dels gens BRCA-tipus1 i BRCA-tipus2. 

Un altre punt clau del treball és estudiar els coneixements de la població femenina sobre el càncer de mama i la 
tècnica del diagnòstic genètic preimplantacional. A més, també s’estudia l'acceptació per part de la població 
femenina del DGP com a tècnica per a disminuir la probabilitat de tenir descendència amb predisposició 
genètica al càncer de mama. 

Degut als múltiples factors que poden influir amb els coneixements i les opinions sobre el DGP, també 
s’analitzaran els resultats en funció: 

o de l’edat de la dona, 
o del antecedents personals i/o familiars de càncer de mama o d’altres tipus de càncer. 

3. MATERIALS I MÈTODES 

3.1 PARÀMETRES DE LA CERCA BIBLIOGRÀFICA 

 
Tota la informació que s'ha exposat en aquest treball bibliogràfic ha estat recopilada a partir d’articles científics 
obtinguts de la base de dades Pubmed. Pubmed és una font gratuïta de literatura biomèdica i salut, 
desenvolupat i mantingut pel Centre Nacional d'Informació Biotecnològica (NCPI) en Estats Units. 
 
Les paraules clau utilitzades per a realitzar la cerca sistemàtica d’articles científics en les diferents bases de 
dades han sigut: 
 

 Breast cancer 
 BRCA 
 Preimplantation genetic diagnosis 
 Breast cancer and BRCA 
 Preimplantation genetic diagnosis and cancer 
 Preimplantation genetic diagnosis and breast cancer 
 Preimplantation genetic diagnosis  and BRCA 

3.2 ELABORACIÓ DE L’ENQUESTA 

 
Per a poder analitzar els coneixements i les opinions de la població femenina respecte al càncer de mama i les 
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tècniques de reproducció assistida que permeten disminuir la probabilitat de tenir descendència sense 
predisposició genètica a aquesta neoplàsia s’ha elaborat una enquesta. 
 
La població estudiada són dones amb o sense antecedents personals de càncer de mama, amb independència 
de si es tracta o no d'un càncer d'origen genètic. Es té en compte la variable antecedent de càncer de mama i 
no la variable antecedent càncer d’ovari ja que la incidència de càncer d'ovari és baixa i per tant la proporció de 
dones afectades de càncer d'ovari d'origen genètic també ho és.  
 
L' enquesta elaborada es pot consultar al següent apartat “ Enquesta de l’estudi ”. Les preguntes a l'enquesta 
s'agrupen en tres blocs ben diferenciats: dades personals, on es realitzen una sèrie de preguntes sobre dades 
demogràfiques i mèdiques, coneixements sobre el càncer de mama hereditari i DGP, i finalment, acceptació 
de l’ utilització d’aquesta tècnica. 
 
Un aspecte important dintre de l'enquesta és proporcionar una petita introducció informativa sobre el DGP. 
Aquesta informació es facilita després de preguntar a les enquestades si havien sentit parlar algun cop o si 
havien cercat informació relacionada amb el DGP. L'objectiu de proporcionar aquesta informació és per a que 
totes les persones puguin respondre sense dificultat a les preguntes que s'exposen a l'enquesta. 
 
Durant els mesos de febrer a abril del 2016, les enquestes varen estar disponibles per a poder esser 
complimentades tant a internet, a la pàgina http://www.e-encuesta.com/answer?testId=uhlJM9lUim4%3D, 
com en format paper facilitant-les personalment a la població femenina. Vaig disposar de la col·laboració de 
l'Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama (AUBA Mallorca) i de la consulta ginecològica de la Dra. 
Magdalena Roig. Pel contrari, l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de les Illes Balears no trobà oportú 
passar qüestionaris a les seves associades. 
 
L’anàlisi estadístic de les dades es dugué a terme mitjançant el programa Excel. 

3.2.1 Enquesta de l’estudi  

 
APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL EN CASO DE 

CÁNCER DE MAMA 
Esta encuesta se realizará de manera anónima. Sus respuestas ayudarán en un estudio de un trabajo de fin de 
grado de la Universidad de las Islas Baleares. 
ESTA ENCUESTA DEBERÍA SER CONTESTADA POR MUJERES CON O SIN ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER 
DE MAMA.  
 
1. Datos personales 
 
1) Edad 
2) Nivel de estudios 

o Estudios Obligatorios       
o Bachillerato o Equivalente (FP) 
o Estudios Universitarios 

o Estudios Universitarios relacionados con la biología y/o medicina 
 
1A. Datos médicos 
 
1) ¿Ha habido o hay algún/os enfermo/os de cáncer de mama en la familia? 

o Sí      
o Familiar de primer grado (madre, hermana, hija) 
o Familiar de segundo grado (abuela, tía) 

o No 
o NS/NC 

2) En caso de antecedentes familiares de cáncer, ¿Se trata de un cáncer hereditario? 
o Sí    ¿De qué tipo de cáncer? 
o No 
o NS/NC 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=uhlJM9lUim4%3D
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3) ¿Ha padecido usted cáncer de mama? 
o Sí      
o No 

 
   Si responde que SÍ, conteste la pregunta 4. 
4) ¿Tiene usted hijos? 

o Sí   ¿Desea tener más?   
o No ¿Desea tener?   

      
2. Conocimiento sobre el cáncer de mama hereditario y el diagnóstico genético preimplantacional 
 
1) Ordene de mayor a menor frecuencia (en mujeres) estos tipos de cáncer. 

Cáncer de mama 
Cáncer de pulmón 
Cáncer de hígado 
Cáncer colorrectal 

2) ¿Sabe qué existe el cáncer de mama hereditario? 
o Sí 
o No 
o NS/NC 

3) ¿Qué porcentaje de cáncer de mama cree que són hereditarios? 
o 10 %     
o 30 % 
o 50 % 
o 70 % 

4) ¿Ha oído hablar anteriormente del diagnóstico genético preimplantacional? 
o Sí 
o No 
o NS/NC 

5) ¿Ha buscado alguna vez información sobre este concepto? 
o Sí 
o No 
o NS/NC       

 
 
6) ¿Qué otras técnicas permitirían saber si el embrión está libre de la enfermedad hereditaria? 

o Ecografía durante el embarazo 
o Diagnóstico prenatal por amniocentesis 
o Diagnóstico mediante análisis de sangre materna 
o NS/NC 

7) El diagnóstico genético preimplantacional (puede escoger más de una). 
o Es una técnica  muy precoz de diagnóstico de alteraciones cromosómicas y enfermedades 

hereditarias graves. 
o Se apoya en técnicas de fecundación in vitro. 
o Supone manipulación de embriones después de ser transferidos al útero. 
o Es legal en todos los países. 
o Supone manipulación de embriones antes de ser transferidos al útero. 
o Supone la selección de los embriones libres de la enfermedad genética de la que son 

portadores los padres.       
o Supone la modificación del genoma (ADN) del embrión. 
o NS/NC 
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3. Aceptación del uso de las técnicas del diagnóstico genético preimplantacional 
 
1) ¿Aceptaría someterse al diagnóstico genético preimplantacional si fuera portador de un cáncer 
hereditario? 

o Sí 
o No 
o NS/NC 

2) En caso de decidir someterse a un diagnóstico genético preimplantacional, ¿Qué motivos tendría en 
mente? (puede escoger más de una). 

o Que los futuros hijos nazcan sin enfermedad hereditaria. 
o Disminuir el riesgo de aborto espontáneo. 
o Mejor futuro para la humanidad al erradicar (eliminar) enfermedades. 
o Otras 

3) En caso de decidir no someterse a un diagnóstico genético preimplantacional, ¿Qué motivos tendría en 
mente? (puede escoger más de una). 

o Me parece éticamente inaceptable porque supone la selección y la destrucción de embriones. 
o Pone inevitablemente en peligro la vida y la integridad del embrión. 
o Permite a los padres elegir los rasgos de sus descendientes (bebés a la carta). 
o Otras 

4) ¿Le parece bien que las leyes permitan el diagnóstico genético preimplantacional? 
o Sí 
o No 
o NS/NC 

5) En caso de respuesta afirmativa, ¿En qué casos? 
o Para cánceres hereditarios 
o Para otras enfermedades genéticas graves 
o Para cualquiera enfermedad 
o Para elegir el sexo del bebé 
o Para elegir las características físicas del bebé 

4. RESULTATS 

4.1 PARÀMETRES DE LA CERCA BIBLIOGRÀFICA  

El nombre d’articles científics obtinguts el dia 11 de Novembre del 2015 a la base de dades de Pubmed, d’acord 
amb les paraules clau utilitzades, es poden apreciar a la taula 2. El dia 17 de Maig del 2016 es va  dur a terme 
una segona cerca bibliogràfica per tal d’actualitzar les dades. Aquesta actualització podem observar-la també 
en aquesta mateixa taula. 

Paraula clau utilitzada en Pubmed 
 

Nombre d’articles trobats el 
dia 11 de Novembre del 2015 

Nombre d’articles trobats el dia 
17 de Maig del 2016 

Breast cancer 311924 320105 
BRCA 2804 3007 

Preimplantation genetic diagnosis 3539 3593 
Breast cancer and BRCA 2072 2204 

Preimplantation genetic diagnosis 
and cancer 

207 215 

Preimplantation genetic diagnosis 
and breast cancer 

50 52 

Preimplantation genetic diagnosis 
and BRCA 

20 21 

 

Seleccionats els 21 articles [26,27,33-51] trobats amb la paraula clau “Preimplantation genetic diagnosis and 

Taula 2: Nombre d’articles trobats amb les distintes paraules clau introduïdes a Pubmed 
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4 

14 

3 

Experimental 

Opinió 

Revisió 

nº d'articles 

1 

0 

1 

0 

3 

2 

1 

4 

2 

5 

1 1 

nº articles 

Israel 
2 articles 

França 
1 article 

Espanya 
1 article 

Estats 
Units 

9 articles 

Nova 
Zelanda 

2 articles 

Polònia 
1  article 

Regne 
Unit 

4 articles 

Repúblic
a Txeca 
1 article 

BRCA” s’ha realitzat un anàlisis detallat de cada un d’ells. S’ha observat que dels 21 estudis trobats amb la 
paraula clau “ Preimplantation genetic diagnosis and BRCA”, només 3 articles no es troben entre els 52 articles 
trobats amb les paraules clau “Preimplantationgenetic diagnosis and breast cancer”. Aquests 3 articles són els 
de Quinn GP el al 2010, Rodriguez-Wallberg KA el al 2012 i Michalska D et al 2013. 

A la figura 7 podem observar la classificació dels distints tipus d’articles, on la majoria d’ells són d’opinió, en 
comparació dels estudis experimentals i revisions.  
Hi ha un total de 2 articles que no han sigut analitzats en detall al estar escrits en francès i txec (Pellegrini I et al 
(2014) i Zikán M et al (2016), respectivament). 

 

 

 

 

 

 
 
L’evolució temporal de cada un dels 21 articles trobats es pot apreciar a la figura 8, sent al 2014 l’any amb 
major publicació, seguit pel 2012 i 2009. Tant al 2006 com al 2008, no es publicaren cap article referent a 
aquest tema i fou a l’any 2005 quan trobem la primera publicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Finalment, com podem observar a la figura 9, la majoria dels articles són d’Estats Units. La resta són europeus, 
excepte 2 articles que són de Nova Zelanda i 2 d’Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Zikán M et al. Gynecologica lCareand Prevention of Gynecological Malignancies in BRCA-1 and BRCA-2 
Mutation Carriers. Klin Onkol. 2016;29 Suppl 1:S22-30. Czech. Aquest article resumeix el coneixement actual 
dels aspectes d'atenció ginecològica en dones amb predisposició hereditària al càncer de mama i d'ovari, 
proposant directrius pel maneig clínic d'aquestes dones. 

Figura 7: Nombre d’articles en funció de la seva categoria 

 

       Figura 8: Evolució temporal del nombre d’articles 

Figura 9: Procedència dels distints articles 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26691939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26691939
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Shapira M et al. BRCA mutation carriers show normal ovarian response in in vitro fertilization cycles. Fertil 
Steril. 2015 Nov;104(5):1162-7. És un estudi retrospectiu que tenia com a objectiu analitzar la resposta a 
l’estimulació ovàrica i l’èxit de la fecundació in vitro en dones portadores de mutació BRCA. Foren incloses a 
l’estudi un total de 124 pacients, amb una edat mitjana de 32±3.58 anys. 62 dones eren portadores de mutació 
BRCA-1 o mutació BRCA-2 i 62 dones estaven sanes sense ser portadores de ninguna mutació. 82 dones varen 
esser sotmeses a un DGP i 62 a preservació de la fertilitat. El nombre de dies d’estimulació per a l’obtenció dels 
ovòcits, la dosis total de gonadotropines utilitzada durant l’estimulació, el nombre d’ovòcits obtinguts, les taxes 
de baixa resposta ovàrica, las taxes de transferència embrionària i les taxes de gestació i concepció varen esser 
equiparables entre els dos grups d’estudi. L’estudi va concloure que ambdós grups de dones, portadores i no 
portadores de mutació BRCA-1/2, tenien una resposta ovàrica normal en els cicles de fecundació in vitro. 

Pellegrini I et al. Having a childand PND/PGD access in women with a BRCA-1/2 mutation? Different 
approach whetherill or healthy. Bull Cancer. 2014 Nov;101(11):1001-8. L'objectiu d'aquest estudi va ser 
explorar descriptivament com s'enfronten les dones portadores de mutació BRCA als problemes relacionats 
amb la reproducció. Es varen realitzar entrevistes personals a 20 dones amb mutació genètica BRCA (rang 
d'edat entre 31 i 57 anys), 12 de les quals havien tingut un càncer de mama i/o d'ovari. Aquest estudi extreu 
com a conclusions que el coneixement de saber si s’és portador de la mutació no modifica el projecte de tenir 
fills. La majoria de les dones estaven a favor de DGP (n =14). A més es conclou que a banda dels arguments 
ètics i morals, les actituds de les dones són diferents en funció de la seva pròpia experiència personal o familiar.  

Rubin RL et al. 'The BRCA clock is ticking!': negotiating medical concerns and reproductive goals in 
preimplantation genetic diagnosis. Hum Fertil (Camb). 2014 Sep;17(3):159-64. En aquest estudi es varen 
realitzar entrevistes a 38 dones portadores de mutació BRCA, centrant-se en una submostra de 10 dones 
entrevistades que varen sol·licitar ajuda per a la realització del DGP. Finalment 3 de les 10 dones varen rebutjar 
la realització del DGP. En aquest estudi s’exposen els aspectes claus per a elegir realitzar el DGP (sobretot 
l’experiència prèvia) i els possibles reptes relacionats (com la major pressió per assolir els objectius de 
procreació més ràpidament).  

Woodson  AH et al. Breast cancer, BRCA mutations, and attitudes regarding pregnancy and preimplantation 
genetic diagnosis. Oncologist. 2014 Aug;19(8):797-804. Woodson va convidar a dones premenopàusiques a 
participar en un qüestionari administrat abans i després de realitzar proves genètiques per a diagnosticar 
mutacions BRCA. Es va utilitzar l'Escala d'Impacte d'Esdeveniments (IES) per a avaluar l’impacte abans i després 
de la realització de les proves genètiques sobre les actituds cap el futur genèsic i sobre la possibilitat de dur a 
terme el diagnòstic prenatal o el DGP. Les dones amb antecedents personals de càncer de mama tenien menys 
canvis a l'IES que aquelles sense antecedents de càncer de mama (p=0,003). A més, les dones amb mutació  
BRCA tenien un major canvi a l'IES que les dones sense mutació BRCA  (p = 0,005). Després de la prova 
diagnòstica, el 31% i el 24% de les dones recorrien al diagnòstic prenatal o al DGP, respectivament, sense 
apreciar-se diferències entre les portadores o no portadores de mutació BRCA. 

Derks-Smeets IA et al. Hereditary breast and ovarian cancer and reproduction: an observational study on the 
suitability of preimplantation genetic diagnosis for both asymptomatic carriers and breast cancer survivors. 
Breast Cancer Res Treat. 2014 Jun;145(3):673-81. És un estudi de cohort observacional realitzat entre 2006 i 
2012. La mostra a estudiar estava formada per homes portadors de mutació BRCA, dones portadores 
asimptomàtiques i supervivents de càncer de mama. 70 parelles es van sotmetre a DGP per BRCA-1/2. 42/71 
portadors (59,2%) eren dones, 6 (14,3%) de les quals havien tingut càncer de mama abans del DGP. En total, es 
van realitzar 145 cicles de DGP, analitzant 720 embrions, del quals 294 (40,8%) varen ser identificats com a 
BRCA-negatiu. El 23,9% dels cicles de fecundació in vitro/DGP en fresc va donar com a resultat un embaràs 
clínic. En total varen néixer 38 nens vius. El DGP va demostrar ser una tècnica adequada en dones portadores 
de mutació BRCA, produint bones taxes d'embaràs tant en portadores asimptomàtics com en supervivents de 
càncer de mama. Es varen donar dos casos de càncer de mama després de realitzar les tècniques de 
reproducció assistida, motiu pel qual la seguretat materna de la fecundació in vitro (DGP) en dones portadores 
necessita més avaluació. 

Derks-Smeets IA et al. Decision-making on preimplantation genetic diagnosis and prenatal diagnosis: a 
challenge for couples with hereditary breast and ovarian cancer. Hum Reprod. 2014 May;29(5):1103-12. En 
aquest estudi, basat en entrevistes a parelles portadores de mutació BRCA, es posen de manifest les opinions 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26335130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25105219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodson%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24951607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24951607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24748567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24748567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603131
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de les diferents parelles respecte el DGP esmentant alguns avantatges importants (com la protecció de l'infant i 
de la família de la mutació) i alguns desavantatges menys importants (com la necessitat de realitzar una 
fecundació in vitro o la baixa probabilitat d'embaràs en FIV/DGP) . Per a les dones portadores, la seguretat de 
l'estimulació hormonal i el temps requerit per a realitzar un DGP abans de sotmetre´s a cirurgies preventives 
van ser factors importants en la decisió final. Cap participant de l’entrevista va expressar dubtes morals de la 
seva decisió. 

Klitzman R et al. Views of internists towards uses of PGD. Reprod Biomed Online. 2013 Feb;26(2):142-7. 
Aquest estudi analitza, a través d´enquestes, les opinions i coneixements del metges internistes sobre el DGP. 
Aquest estudi quantitatiu suggereix que els metges sovint senten que tenen un coneixement insuficient. Els 
internistes han de ser conscients dels possibles beneficis del DGP, i a més se'ls ha d’ensenyar a remetre als 
pacients, si escau, als genetistes clínics, els quals podran remetre als pacients a un equip de FIV/DGP. Aquestes 
dades tenen implicacions importants per a la formació, la investigació i la pràctica clínica. 

Michalska D et al. Comparison of whole genome amplification and nested-PCR methods for preimplantation 
genetic diagnosis for BRCA1 gene mutation on unfertilized oocytes -a pilot study. Hered Cancer Clin Pract. 
2013 Aug 13;11(1):10. Els resultats d’aquests estudis suggereixen que la tècnica de la PCR niada segueix essent 
el mètode més sensible i específic, en comparació amb l’estudi d’associació del genomacomplet (en anglès, 
GWAS). La PCR niada coneguda com Nested PCR és una variant de la PCR convencional que comprèn dues 
rondes d'amplificació amb diferents parells d'encebadors cadascuna, per tal d'incrementar la sensibilitat i 
l'especificitat de la detecció. 

Wilkinson E. Preimplantation genetic diagnosis for mutated BRCA genes. Lancet Oncol. 2012 Aug;13(8):e331. 
Es tracta d’un article d’opinió de Emma Wilkinson. En aquest retall de diari digital de la revista Lancet s’exposa 
el DGP com a opció reproductiva per a aquelles dones amb mutacions BRCA. Emma Wilkinson comenta que “el 
DGP en parelles portadores de mutacions BRCA actualment és una opció factible i establerta”. 

Werner-Lin A et al. "My funky genetics": BRCA-1/2 mutation carriers' understanding of genetic inheritance 
and reproductive merger in the context of new reprogenetic technologies. Fam Syst Health. 2012 
Jun;30(2):166-80. En aquest estudi d’investigació varen participar 39 portadors (tant homes com dones) de 
mutació BRCA-1/2. Aquest estudi recull opinions de tots els participants citant algunes frases considerades com 
a rellevants pels autors de l’article. 

Ormondroyd E. Attitudes to reproductive genetic testing in women who had a positive BRCA test before 
having children: a qualitative analysis. Eur J Hum Genet. 2012 Jan;20(1):4-10. Aquest estudi explora la presa 
de decisions a nivell reproductiu, els coneixements i les actituds davant les proves de diagnòstic prenatal i del 
DGP en una cohort de 25 dones, d’entre 18-45 anys, que van rebre resultat BRCA positiu al Regne Unit abans 
de tenir fills. En algunes dones la mutació BRCA va afectar a les seves decisions posteriors de tenir fills. La 
percepció de la gravetat del càncer hereditari de mama/ovari influïa en els pensaments sobre la transmissió de 
la mutació a la descendència, però la majoria dels participants no cregueren que el càncer hereditari fos una 
condició per la qual estigués justificada la interrupció de l'embaràs. El DGP es va considerar més acceptable i 
avantatjós perquè impedeix la transmissió a les generacions futures, però les dones tenien preocupacions 
sobre la selecció d'embrions i el fet que elles i els membres afectats de la seva família no foren seleccionats.  

Rodriguez-Wallberg KA et al. Fertility preservation and pregnancy in women with and without BRCA 
mutation-positive breast cancer. Oncologist. 2012;17(11):1409-17. Les dones amb càncer de mama 
s'enfronten a molts contratemps a l’hora de considerar la preservació de la fertilitat. Després del diagnòstic de 
la neoplàsia de mama es requereixen diverses setmanes per a realitzar la tècnica de reproducció assistida i fer 
criopreservació d'ovòcits (o d’embrions). En aquests moments sovint es prioritza la salut de la dona i els 
desitjos genèsics es situen en un segon pla. Per altra banda, les dones amb mutacions BRCA poden ser més 
conscients dels problemes de fertilitat i es motiven o són motivades abans a acudir a especialistes en 
preservació de la fertilitat. No hi ha dades a la literatura mèdica per a establir una estratègia de supressió 
ovàrica per tal de preservar la fertilitat en dones amb càncer de mama. L'embaràs sembla ser segur per a 
supervivents de càncer de mama, però no hi ha estudis específics per a les dones amb mutacions BRCA. Les 
dones amb mutacions BRCA poden optar per a utilitzar el DGP durant la fertilització in vitro i així evitar la 
transmissió de la mutació, tot i que pot haver-hi dificultats psicosocials al elegir aquesta opció. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23276655
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23006497
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Tung N et al. Management of women with BRCA mutations: a 41-year-old woman with a BRCA mutation and 
a recent history of breast cancer. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2211-20. Aquest article està basat en un cas clínic, 
una dona portadora de la mutació BRCA-1 de 41 anys d'edat que va ser diagnosticada de càncer de mama i va 
optar per una preservació de la fertilitat. Abans de rebre la quimioteràpia, va obtenir els seus oòcits a través 
d’una fecundació in vitro i posteriorment es va utilitzar el DGP. La dona va donar a llum a un nen sa. 

Quinn GP et al. BRCA carriers' thoughts on risk management in relation to preimplantation genetic diagnosis 
and childbearing: when too many choices are just as difficult as none. Fertil Steril. 2010 Nov;94(6):2473-5. 
Les dones amb una mutació BRCA tenen unes preocupacions particulars sobre la fertilitat futura. En un grup 
focal realitzat entre portadores no afectades, la majoria de les dones va mantenir una actitud positiva cap al 
DGP per a reduir la transmissió a les futures descendències. 

Quinn GP et al. High risk men's perceptions of pre-implantation genetic diagnosis for hereditary breast and 
ovarian cancer. Hum Reprod. 2010 Oct;25(10):2543-50. Aquest estudi està basat amb els resultats d’una 
enquesta cumplimentada per 228 homes portadors de mutació BRCA o amb una parella portadora de mutació 
BRCA o amb un familiar de primer grau amb mutació BRCA. Tot i que el 80% dels homes van reportar estar 
prèviament familiaritzats amb el DGP, després de conèixer la definició de DGP, el 34% dels enquestats va 
afirmar que "mai consideraria l'ús d’aquesta tècnica”. 

Quinn GP et al. Decisions and ethical issues among BRCA carriers and the use of preimplantation genetic 
diagnosis. Minerva Med. 2009 Oct;100(5):371-83. Review. Aquest article de revisió descriu la població BRCA-
1/2, discuteix el DGP i descriu les decisions i les qüestions ètiques relacionades amb la DGP entre la població 
BRCA-1/2. 

Sagi M et al. Preimplantation genetic diagnosis for BRCA-1/2, a novel clinical experience. Prenat Diagn. 2009 
May;29(5):508-13. L’objectiu de l’estudi és descriure l’experiència d’una clínica d’Israel durant 2 anys amb el 
DGP en portadors de mutacions en els gens BRCA-1 i BRCA-2. Un total de 10 portadores de mutació BRCA varen 
acudir per a assessorament sobre el DGP, 7 estaven sanes i 3 eren supervivents de càncer de mama. Després de 
l’assessorament reproductiu, 5 d'elles van ser sotmeses a DGP i 3 van concebre, cada una en el primer intent 
de tractament. Es va concloure aquest estudi afirmant que el DGP és una opció reproductiva acceptable per a 
portadores de mutacions BRCA, especialment per a aquelles que requereixen la fecundació in vitro per causa 
de problemes de fertilitat. La discussió d'aquesta opció s'ha de fer amb sensibilitat, tenint en compte l'edat de 
la dona, la seva salut, estat de fertilitat i l'estat emocional. 

Fortuny D et al. Opinion about reproductive decision making among individuals undergoing BRCA1/2 genetic 
testing in a multicentre Spanish cohort. Hum Reprod. 2009 Apr;24(4):1000-6. En aquest article s’analitzen les 
opinions sobre les decisions reproductives entre els individus que són sotmesos a una prova per a la detecció 
de mutació BRCA-1/2. Un total de 77 individus varen ser inclosos a l’estudi. 20 persones (36%) varen informar 
que volien tenir fills, independentment del resultat. En cas d'una mutació, 9 (12%) creien que anaven a decidir 
no tenir fills, 42 (55%) considerarien el diagnòstic prenatal i 37 (48%) considerarien el DGP. Els individus amb 
càncer, en comparació amb els que no tenien un diagnòstic de malignitat, eren més propensos a considerar el 
DGP (61 enfront de 30%; p=0,02). La majoria dels professionals de la salut estaven a favor del diagnòstic 
prenatal i del DGP en els individus amb susceptibilitat al càncer hereditari (58 i 61%, respectivament). 

Menon U et al. Views of BRCA gene mutation carriers on preimplantation genetic diagnosis as a reproductive 
option for hereditary breast and ovarian cancer. Hum Reprod. 2007 Jun;22(6):1573-7. En aquest article 
s´especifica que el dia 1 de maig de 2006 l'Autoritat de Fertilització Humana i Embriologia del Regne Unit 
(HFEA) va aprovar l'ús del DGP per a malalties amb baixa penetrància, com en el cas de les síndromes de 
susceptibilitat al càncer com el de mama i ovari hereditari (HBOC). Aquest estudi fou el primer informe sobre 
les opinions dels portadors de mutacions del gen BRCA sobre l'ús del DGP per HBOC. De les 102 dones que van 
enviar qüestionaris, 52 (51%) van respondre. 39 (75%) creien que era acceptable oferir el DGP per el HBOC.  

Tilstone C et al. UK clinicians to screen embryos for BRCA mutations. Lancet Oncol. 2005 Jun;6(6):358. Es 
tracta d´un article d´opinió de Tilstone. En aquest retall de diari digital de la revista Lancet Tilstone obre el 
debat sobre si el DGP és una opció per a combatre el càncer hereditari. 
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4.2.1  Aplicació del DGP en casos de mutació del gen BRCA 

 
A partir de la bibliografia analitzada es pot concloure que aplicar el DGP pot resultar de gran importància per a 
identificar mutacions que predisposen a sofrir càncers hereditaris d'alta penetrància, com és el cas de les 
mutacions en els gens BRCA-1 i BRCA-2. Mitjançant aquesta tècnica es poden seleccionar els embrions no 
portadors d'aquesta mutació, i que per tant no presenten la predisposició al càncer de mama i/o ovari 
hereditaris.  
La Comissió Nacional de Reproducció Assistida del Ministeri de Sanitat és la responsable d’avaluar, cas a cas, els 
antecedents familiars de les portadores de la mutació, confirmant o no d'aquesta manera la possible aparició 
de la malaltia a la descendència i decidir si és oportú o no la realització del DGP. No obstant, trobem criteris 
clars d'exclusió en dones portadores de BRCA, pel que fa al tractament amb DGP. L’edat materna superior als 
40 anys, un índex de massa corporal major de 30 i nivells de FSH per sobre 15 mlU/ml, són exemples d’alguns 
criteris d’exclusió [37].   

 

4.2.2 Percepció sobre l’aplicació del DPG en famílies amb càncer de mama hereditari 
 
El professor Willem Verpoest, del Centre de Medicina Reproductiva de la Universitat Lliure de Bruseles 
(Bèlgica),  afirmà que el DGP és una opció per a les parelles que desitgin evitar el risc de transmetre a la seva 
descendència càncer de mama i/o ovari dels quals eren portadors els progenitors. Ara bé, aquesta opció no és 
idònia per a totes les parelles [40]. 
 
En un estudi portat a terme al 2014, es va observar que el 88% de dones portadores de mutació del gen BRCA 
presentava angustia per la possible transmissió d'aquesta mutació als seus futurs fills. Distintes consideracions 
ètiques i socials influeixen amb la decisió de realitzar aquesta tècnica [26]. 
 
A l'any 2014, es realitzà també un estudi a 18 parelles portadores del gen BRCA on es demostrà que el motiu 
més rellevant per a optar al DGP era la protecció del futur fill tant pels efectes físics com psicològics provocats 
per la mutació d’aquest gen. La majoria de les parelles enquestades en aquest estudi expressaren el desig de 
no només protegir als seus propis fills, sinó que també de destruir completament la mutació BRCA en la línia 
familiar. En aquestes entrevistes també es va observar distints motius de rebuig al DGP. Gairebé la meitat de 
les parelles enquestades considerarien que la principal limitació per a la presa de decisions són els motius ètics, 
com per exemple l'eliminació d'embrions afectats. Es recalcà que el fet de sotmetre’s a aquesta tècnica no 
garanteix un futur fill lliure de càncer de mama o ovari, ja que aquesta malaltia es pot donar de manera no 
hereditària. Un altra motiu a tenir en compte és la càrrega física i psicològica que suposa dur a terme un 
tractament amb FIV, especialment en les parelles fèrtils. El fet de convertir la concepció en un procés mèdic, on 
suposa una pèrdua del sentit del romanticisme fou una altra idea a considerar[27]. 
 

4.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ DE L’ENQUESTA ELABORADA 

4.3.1 Resultats de la mostra poblacional 

 
A l’hora d’analitzar els resultats de l’enquesta ens trobem amb certes limitacions que condicionen que els 
resultats obtinguts puguin no ser representatius de la població. S’han de tenir en compte els escassos recursos 
dels que hem disposat i el breu termini establert per a la realització del treball de fi de grau. Les principals 
limitacions han sigut la reduïda mostra poblacional, la baixa proporció de dones amb antecedents personals de 
càncer de mama, la baixa prevalença de mutacions BRCA i la poca col·laboració de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer de les Illes Balears.   

 
Un total de 276 dones han complimentat l’enquesta (100 mitjançant la pàgina web i 176 en format paper). 
L’edat mitjana de la mostra és de 40,55 anys en un rang comprès entre els 19 i els 88 anys. Les dones que han 
respost l’enquesta online són més joves que les que ho han fet en paper (29,73 anys en comparació a 46,70 
anys). Aquesta diferència d’edat molt probablement sigui conseqüència de que les dones més joves tenen més 
accés a les noves tecnologies i per tant a la plataforma online de l’enquesta. 
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L’edat de la mostra poblacional de les dones enquestades s’ha distribuït en tres grups en funció de l’edat 
reproductiva (< 30 anys, 30-50 anys i >50 anys) tenint en compte que la majoria de dones espanyoles tenen fills 
a partir dels 30 anys [52] i que els 50 anys és l’edat mitjana de la menopausa a Espanya. Com podem observar a 
la figura 10, un 32,61% de les dones enquestades han nascut entre els anys 1987 i 1997, un 37,68% entre 1966 i 
1986, i finalment un 29,70% entre 1928 i 1965. La distribució entre aquests tres grups de l’edat és, per tant, 
bastant homogènia entre totes les dones que varen participar en l’enquesta. 
 
A la figura 11, podem apreciar els distints nivells d’estudis de les persones que han participat en aquesta 
enquesta. El 15,22% de les dones enquestades realitzaren estudis obligatoris, el 28,26% han finalitzat batxillerat 
o equivalent i el 56,52% tenen estudis universitaris. De totes les dones amb estudis universitaris, el 29,35% han 
cursat una carrera relacionada amb biologia i/o medicina. Segons els resultats aconseguits, podem observar 
que l’enquesta ha interessat més a les dones amb estudis universitaris i menys a les que tenen estudis bàsics 
obligatoris. A més nivell educatiu major interès en participar en el nostre estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En referència a les preguntes relacionades amb les dades mèdiques de les persones enquestades, a la figura 12 
podem observar que el 32,97% de les dones presenten un vincle familiar amb el càncer de mama: un 9,42% 
tenen algun familiar de primer grau afectat i un 23,55% un familiar de segon grau. Per contra, el 67,03% de les 
dones no presenten cap relació familiar amb el càncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la figura 13A es presenta el percentatge de dones amb antecedents familiars de càncer, essent aquest del 
16,67%. El 29,35% de les dones no tenen antecedents de neoplàsia a la família. Un poc més de la meitat de les 
dones, 53,99%, no saben què respondre, tal vegada al no estar formulada amb claredat la pregunta, ja que 
moltes dones desconeixen quins càncers són o no de tipus familiar o hereditari. És aleshores que senzillament 
hem decidit analitzar si hi ha casos de càncer a la família o no. A la figura 13B podem apreciar els tipus de 
càncers que presenten els familiars de les dones de la nostra mostra estudiada, essent els més freqüents el de 
mama, còlon i pulmó. Aquestes dades són similars a les documentades per Globocan, segons el qual els tres 
càncers més prevalents en la població són, per ordre descendent, el de mama, còlon i pulmó. 
 
A)                                                                                                  B)  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Percentatge de dones 
distribuïdes segons el grup d’edat al qual 
pertanyen 

Figura 11. Percentatge de dones agrupades segons el 
nivell d’estudis 

Figura 12. Dades mèdiques. Percentatge de dones 
en relació si hi ha algun/s malalt/s de càncer de 
mama en la família 

 

Figura 13. Dades mèdiques. 13A) Percentatge de dones 
amb antecedents familiars de càncer 13B) Freqüència 
dels tipus de càncer present a la família de les 
enquestades 
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S’ha estudiat també el nombre de dones enquestades que presenten càncer de mama i el seu desig de tenir o 
no més descendència. A la figura 14A podem observar que el percentatge de dones participants a l’estudi que 
tenen o han tingut càncer de mama és sols del 3%, comparades amb el 97% de les dones que no presenten 
aquesta malaltia. La figura 14B únicament fa referència a la paritat de les dones afectades de càncer de mama: 
el 78% d’elles tenen fills i el 22% no. Cap d’elles manifesta el desig de tenir més fills. Seria de gran interès 
saber-ne les raons i si la por a transmetre la malaltia n’és una causa. No obstant, el nombre de dones 
enquestades amb càncer de mama és molt baix i per tant, no es poden treure conclusions estadísticament 
significatives. 
 
A)                                              B) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Resultats del coneixement sobre el càncer de mama hereditari i del DGP 

 
Per a analitzar el grau de coneixement que la població entrevistada té sobre el càncer de mama, es duen a 
terme tres preguntes. Al veure que la primera pregunta sobre la freqüència dels diferents càncers resulta tenir 
un cert grau de dificultat per les enquestades, s’ha decidit que les respostes es classifiquin segons si coneixen o 
no els dos tipus de càncer més freqüents a la població femenina. El 34,78% de les dones enquestades ho 
coneixen, mentre que, el 56,16% no. El 9,06% de les dones no contesten a aquesta pregunta (figura 15A). La 
segona pregunta es troba representada a la figura 15B, on la majoria de les dones enquestades tenen 
consciència del càncer de mama hereditari i és una minoria, només el 8,7%, que no sap de la seva existència. 
Només el 3,62% de les dones no contesta a aquesta pregunta. L’última qüestió relacionada amb el 
coneixement sobre el càncer de mama es pot apreciar a la figura 15C on observem el percentatge de càncer de 
mama que la població femenina creu que és hereditari. D’acord amb les respostes de l’enquesta, semblaria que 
el 30% dels càncers de mama són hereditaris, resposta que és marcada pel 39,49% de les dones. Aquesta dada 
no coincideix amb les dades reals reportades pels diferents estudis científics poblacionals. Només el 10% dels 
càncers de mama són hereditaris, opció marcada pel 20,29% de les dones enquestades. Realment es veu que 
les dones tenen la idea que el càncer de mama és un càncer que presenta més influència familiar que la que 
realment té.  
 
                  A)                                                                                 B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Dades 
mediques. 14A) 
Percentatge de dones 
amb i sense càncer de 
mama 14B) Dones 
afectades de càncer 
de mama sense 
desitjos genèsics 
(amb o sense fills 
previs) 
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                 C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També analitzem el coneixement que presenten les dones enquestades sobre la tècnica del DGP. Com podem 
contemplar a la figura 16, la majoria de la població (56,88%), no ha sentit parlar mai d’aquesta tècnica i només 
un 21,01% ha cercat informació al respecte. La baixa proporció de dones del nostre estudi que reporten haver 
sentit parlar prèviament del DGP (40,22%) contrasta amb l’alta proporció de persones portadores de mutacions 
BRCA familiaritzades amb el DGP que, segons la bibliografia consultada, arriba a ser de fins el 80% [46]. El 
principal motiu d’aquesta diferència en quant al coneixement previ del DGP podria esser conseqüència tant del 
fet de que patir una certa malaltia o predisposició condiciona tenir un cert interès per les diferents opcions de 
tractament, com del fet d’haver rebut informació per part d’algun professional sanitari. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hem analitzat les diferències en quant al coneixement sobre el DGP en funció de l’edat de les dones 
enquestades. A l’hora d’analitzar les dades ens trobem que el 30% de les dones de menys de 30 anys, el 32,38% 
de les de 30 a 50 anys, i el 24,69% de les de més de 50 anys, han sentit parlar alguna vegada del DGP (figura 
17). Per tant, tot i que no hi ha grans diferències, el subgrup de dones de menys de 30 anys i el de 30 a 50 anys 
podrien tenir més coneixements sobre el DGP que el subgrup de dones de més de 50 anys. Aquestes dades es 
correlacionen amb les obtingudes a l’enquesta referents a l’accés a la informació. A mesura que la dona és més 
gran sembla que disminueixi el percentatge de dones que busquin informació sobre el DGP (figura 18). El 
22,22% de les dones de menys de 30 anys han buscat en alguna ocasió informació sobre el DGP, mentre que ho 
fan el 12,38% de les dones d’entre 30 i 50 anys i el 9,88% de les dones de més de 50 anys. Aquests resultats 
podrien atribuir-se al fet de que les dones més joves, en general, tenen més accés a les diferents fonts 
d’informació, sobretot, a internet. 
 
A)                                                                                                 B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Coneixement sobre el càncer de mama. 15A) Percentatge de dones que 
coneixen els dos tipus més freqüents de càncer 15B) Percentatge de dones que saben 
o no de l’existència del càncer de mama hereditari 15C) Percentatge de dones en 
funció de la freqüència que creuen que correspon al càncer de mama hereditari 

 

Figura 16. Coneixement sobre el DGP. Percentatge de dones en relació si ha 
sentit o no parlar del DGP i si ha cercat o no informació sobre aquesta 
tècnica 

Figura 17.  Coneixement sobre el DGP. 
Percentatge de dones en funció de l’edat 
que han sentit parlar del DGP 

Figura 18.  Coneixement sobre el DGP. 
Percentatge de dones en funció de l’edat 
que han buscat informació del DGP 
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A continuació, podem obtenir una visió més específica dels coneixements de les dones que han participat a 
l’enquesta, analitzant els percentatges de respostes de les dues gràfiques que s’exposen a continuació. La 
figura 19 reflexa que la major part de les dones enquestades no presenta problemes alhora de respondre que 
“es pot utilitzar el diagnòstic prenatal per amniocentesis per a saber si l’embrió està lliure de malaltia 
hereditària”, essent aquesta resposta marcada pel 57,25% de dones. No obstant, només un 24,64% respon que 
“el diagnòstic mitjançant anàlisis de sang materna és una tècnica per a conèixer si l’embrió està lliure de 
malaltia hereditària”. És per tant que són pocs els que saben que a partir de l’ ADN fetal present a la sang de la 
mare es pot saber si l’embrió està afectat d’alguna malaltia genètica. Una minoria d’enquestades (6,52%) 
marca l’opció “la realització d’ ecografies fetals durant l’embaràs com a una tècnica eficient de detecció de 
malalties hereditàries”. Cal dir que, un 31,52% de les dones no contesten a aquesta pregunta. El percentatge de 
respostes correctes és del 68,28% enfront al 31,72% de respostes incorrectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la figura 20 podem observar que el 57,61% de les dones enquestades marquen que “el diagnòstic genètic 
preimplantacional suposa la selecció dels embrions lliures de la malaltia genètica de la qual son portadors els 
pares". Un 43,84% de les dones elegeixen l’opció “el diagnòstic genètic preimplantacional és una tècnica molt 
precoç de diagnòstic d’ alteracions cromosòmiques i malalties hereditàries greus”, un 36,96% l’opció “el 
diagnòstic genètic preimplantacional es recolze amb tècniques de fecundació in vitro” i un 28,62% l’opció 
“suposa la manipulació d’embrions abans d’esser transferits a l’úter”. Les opcions menys marcades són “el 
diagnòstic genètic preimplantacional suposa la modificació del genoma (ADN) de l’embrió”  amb un 10,14%, “el 
diagnòstic genètic preimplantacional suposa la manipulació d’embrions després d’esser transferits a l’úter” amb 
un 2,90%, i que “el diagnòstic genètic preimplantacional és legal en tots els països” amb un 1,81%. El 
percentatge de respostes correctes és del 85,34% enfront al 14,66% de respostes incorrectes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4.3.3 Resultats sobre l’acceptació de l’ús de les tècniques del DGP 

 
A la figura 21A es pot observar que la gran majoria de les dones enquestades, un 84%, acceptaria sotmetre’s al 
DGP en cas d’esser portadores d’un càncer hereditari. Només un 3% es negaria i el 13% restant estarien 
indecises. Els nostres resultats, amb una elevada acceptació del DGP, contrasten amb els publicats per 

Figura 19. Coneixement sobre el DGP. Es demana 
quines són les tècniques que permeten saber si 
l’embrió està lliure de malaltia hereditària, 
representant-se el percentatge de respostes que ha 
rebut cada opció: A. Ecografia durant l’embaràs, B. 
Diagnòstic prenatal per amniocentesis, C. Diagnòstic 
mitjançant anàlisis de sang materna i NS/NC  

Figura 20. Coneixement sobre el DGP. Es demana quines opcions del DGP creuen 
que són correctes, representant-se el percentatge de respostes que ha rebut cada 
opció: A. És una tècnica molt precoç de diagnòstic d’alteracions cromosòmiques i 
malalties hereditàries greus, B. Es recolze amb tècniques de fecundació in vitro, C. 
Suposa manipulació d’embrions després d’esser transferits a l’úter, D. És legal en 
tots els països, E. Suposa la manipulació d’embrions abans d’esser transferits a 
l’úter, F. Suposa la selecció d’embrions lliures de la malaltia genètica de la qual son 
portadors els pares i G. Suposa la modificació del genoma (ADN) de l’embrió 

 



Pàgina | 27  

 

84% 

3% 13% 

Si No NS/NC 

%
 d

o
n

es
 

82,55 

15,93 

36,21 

0,36 3,98 

A B C Altres NS/NC 

%
 r

es
p

o
st

e
s 

1,33 
2,33 

1,33 1,33 

A B C Altres 

Pellegrini et al (2014), on el 70% de les dones portadores de mutació BRCA estan a favor del DGP. També 
contrasten amb els resultats de Fortuny et al (2009) on el 48% de les dones que estan pendents de realizar-se 
una prova per a la detecció de mutació BRCA-1/2 consideren el DGP, i on el 61% dels professionals de la salut 
estan a favor del DGP en els individus amb susceptibilitat al càncer hereditari. 
 
L’enquesta permetia escollir entre tres motius pels quals acceptarien sotmetre’s al DGP. Com podem apreciar a 
la figura 21B el principal motiu per a la majoria d’elles, amb un 82,55%, és que “els futurs fills neixin sense 
malaltia hereditària”. El segon motiu més marcat és “el millor futur per l’ humanitat a l’eliminar malalties” amb 
un 36,21%, seguit pel motiu “disminuir el risc d’avortament espontani” amb un 15,93%. També, es pot marcar 
l’opció “Altres” i exposar l’opinió al respecte, essent aquesta opció marcada per un 0,36% de les dones 
enquestades. La resposta a aquesta última opció és: “Aceptaría someterme al diagnóstico genético 
preimplantacional en caso de enfermedad genética grave”. Un 3,98% de les dones, no indica el motiu exacte de 
la seva resposta. Un aspecte interessant a comentar és el nombre elevat de dones que veuen aquesta tècnica 
com una manera de millorar l’espècie humana, lliurant-la de malalties. 
 
Per altra banda, les dones enquestades que manifesten que no acceptarien sotmetre’s al DGP també tenen tres 
motius per exposar el condicionant de la seva resposta. Com es reflexa a la figura 21C, pel 2,33% el motiu 
principal correspon a que ”aquesta tècnica posa inevitablement en perill la vida i la integritat de l’embrió”. Tant 
l’opció “em sembla èticament inacceptable perquè suposa la selecció i la destrucció d’embrions” com l’opció 
“permet als pares escollir els trets dels seus descendents (nadons a la carta)” són dos motius marcats pel 1,33% 
de les dones. També es pot marcar l’opció “Altres” per a exposar l’opinió al respecte. Les respostes lliures han 
estat marcades pel 1,33% de les persones enquestades, contestant: “No me sometería al DGP porque se trata 
de una técnica invasiva hacia una nueva vida”, “El DGP puede considerarse un método antinatural”, “Las 
enfermedades forman parte de la vida y la vida consiste en hacer frente a toda adversidad. No podemos 
pretender una naturaleza ‘perfecta’ porque entonces estaríamos yendo en contra de todo principio biológico”, 
“Aunque evitara que mi hijo sufriera dicha enfermedad, posiblemente moriría de alguna otra. Además, este tipo 
de enfermedad puede disminuir la posibilidad de aparecer con unos buenos hábitos de vida”. 
 
A)                                                                             B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       C) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Acceptació del DGP. 21A) Percentatge de dones que acceptarien sotmetre’s al DGP. 
21B) Motius que consideren les enquestades per a acceptar aquesta tècnica: A. Que els futurs 
fills neixin sense malaltia hereditària, B. Disminuir el risc d’avortament espontani, C. Millor futur 
per  l’ humanitat a l’eliminar malalties. Es pot marcar “Altres” per a escollir el motiu de manera 
lliure. 21C) Motius que consideren les enquestades per a no acceptar aquesta tècnica: A. Em 
sembla èticament inacceptable perquè suposa la selecció i la destrucció d’embrions, B. Posa 
inevitablement en perill la vida i l’ integritat de l’embrió i C. Permet  als pares escollir els trets 
dels seus descendents (nadons a la carta) 
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Malgrat 232 dones manifestin acceptar el DGP com a tècnica que durien a terme en cas de presentar una 
malaltia hereditària, 61 d’elles contesten motius pels quals no ho acceptarien. A la figura 22 podem observar 
les persones que accepten el diagnòstic genètic preimplantacional però que també contemplen la idea de 
rebutjar-lo, principalment per dos motius: “posa inevitablement en perill la vida i l’ integritat de l’embrió” i 
“permet als pares elegir els trets dels seus descendents (nadons a la carta)”, opcions marcades per un 12,50% i 
12,07% de dones respectivament. Un altra motiu a tenir en compte és “em sembla èticament inacceptable 
perquè suposa la selecció i la destrucció d’embrions”, amb un 5,17% de resposta marcada. Un 1,72% de les 
dones enquestades marquen l’opció “Altres” amb el següent motiu: “Aceptaría el DGP solo en caso de riesgo 
por enfermedad muy grave que pueda tener el futuro bebé ”, “Depende del grado de la enfermedad 
hereditaria”, ” No la aceptaría si mis hijos tuvieran que sufrir”. Tal i com reporten els diferents articles basats en 
enquestes el principal argument per a rebutjar el DGP són les qüestions ètiques i morals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el nostre estudi el percentatge de dones que acceptaria sotmetre’s a un procés de DGP sembla no està 
influenciat pels antecedents personals o familiars de càncer. Un 82,22% de les dones amb antecedents 
personals o familiars de càncer es plantejarien recórrer, si fos possible, al DGP per tal d’eliminar  la probabilitat 
de transmetre una mutació genètica que predisposi al càncer, en comparació amb el 84,41% de les dones sense 
antecedents (figura 23). Segons Woodson et al (2014) hi ha un important pes dels antecedents personals de 
càncer de mama a l’hora de que una dona amb mutació BRCA-1/2 decideixi sotmetre’s a un DGP. Les dones 
sense antecedents són més reticents a optar pel DGP. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 91% de la població com es pot apreciar a la figura 24A, no té cap inconvenient en que les lleis permetin el 
DGP. Pel contrari, l’1% es nega a que es dugui a terme legalment aquesta tècnica. El 8% restant no respon a 
aquesta pregunta. Aquelles dones a favor de la legalitat del DGP marquen els motius pel que considerarien 
oportú que es dugui a terme (figura 24B). Les dues situacions més importants per les quals les dones lis sembla 
bé que la llei permeti el DGP són “per càncer hereditaris”, opció marcada pel 73,2% de les dones i per “altres 
malalties genètiques greus”, opció marcada pel 72,4% de les dones. Un altre motiu per a considerar la seva 
acceptació legal és per a “qualsevol malaltia”, marcada en un 56% dels casos. Per altre banda una minoria de 
dones acceptarien que les lleis permetessin aquesta tècnica per “escollir el sexe del nadó” o bé per “escollir les 
característiques físiques del futur fill”, amb un 2% i 1,6% de respostes marcades respectivament. 

 
 
 

Figura 22. Acceptació del DGP. Malgrat contesten que 
es sotmetrien  al DGP en cas de ser portador d’un 
càncer hereditari, rebutjarien el DGP pels següents 
motius: A. Em sembla èticament inacceptable perquè 
suposa la selecció i la destrucció d’embrions, B. Posa 
inevitablement en perill la vida i l’ integritat de 
l’embrió i C. Permet  als pares escollir els trets dels 
seus descendents (nadons a la carta) 

Figura 23. Acceptació del DGP depenent de si les 
dones tenen antecedents personals  i/o familiars 
de càncer (en comparació amb les que no en 
tenen) 
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Realment molt poques dones coneixen aquesta possibilitat de DGP. No obstant, quan se les informa al respecte 
la majoria tenen un alt nivell d’acceptació tant a l’hora de considerar sotmetre’s a la tècnica com també alhora 
de considerar que la llei ho permeti. De totes formes, en els casos on l’objectiu del DGP no és evitar una 
malaltia, con són per exemple “escollir el sexe del nadó” o bé “escollir les característiques físiques del futur fill” 
moltes poques dones ho accepten. 

5. CONCLUSIONS 
 

1. A través de la recerca bibliogràfica, a Pubmed, amb les paraules clau “Preimplantation genetic 

diagnosis and BRCA” s’han trobat 21 articles dels quals la majoria d’ells són d’opinió. 

2. El número total d’enquestes complimentades és de 276, amb una edat mitjana de 40,55 anys. 

La distribució de l’edat és bastant homogènia entre la població femenina enquestada, però no ho és 
en quant els estudis ja que la majoria d’elles són universitàries. 

3. La proporció de dones enquestades amb antecedents personals de càncer de mama és baixa (3%). A 

més, la majoria (67,03%) de les dones enquestades no presenta cap relació familiar amb el càncer de 

mama. 

4. Els coneixements que tenen les dones enquestades sobre el càncer de mama hereditari i el DGP són 

limitats. La majoria de la població (56,88%), no ha sentit parlar mai d’aquesta tècnica i només un 

21,01% ha cercat informació al respecte. Les dones enquestades menors de 30 anys i les de 30 a 50 

anys, manifesten tenir més coneixements sobre el DGP que les dones majors de 50 anys. A més, a 

mesura que augmenta l’edat sembla que disminueixi el percentatge de dones que cerca informació 

sobre aquesta tècnica. 

5. En quant a l’acceptació, un 84% de la població femenina acceptaria sotmetre’s al DGP en cas d’esser 

portadores d’un càncer hereditari. El motiu per a la majoria d’elles és que “els futurs fills neixin sense 

malaltia hereditària”, seguit per “el millor futur per l’ humanitat a l’eliminar malalties”. Només un 3% 

es negaria i el 13% restant està indecís. El 82,22% de les dones amb antecedents personals o familiars 

de càncer es sotmetrien, si fos necessari, al DGP per tal d’eliminar la probabilitat de transmetre una 

mutació genètica que predisposi al càncer, en comparació al 84,41% de les dones sense antecedents. 

6. Majoritàriament (91%) les dones enquestades manifesten no tenir cap inconvenient en que les lleis 

permetin el DGP. 

 

 

% dones 

Figura 24. Acceptació del DGP. 24A) Percentatge de dones que estan a favor de que les lleis 
permetin el DGP. 24B) Percentatge de motius pels quals es considera que tindria que esser 
legal aquesta tècnica: A. Per càncers hereditaris, B. Per altres malalties genètiques greus, C. Per 
qualsevol malaltia, D. Per escollir el sexe del nadó i E. Per escollir les característiques físiques 
del  nadó 
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