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RESUM 

El càncer es tracta d'un dels problemes sanitaris més importants del món, i afecta una gran part 
de la població. Encara que existeixin diferents tractaments com la cirurgia, la radioteràpia o la 
quimioteràpia, el càncer actualment no té cura, en el sentit estricte de la paraula. Les xifres 
d'afectats no deixa d'augmentar, i les previsions futures d’afectats tampoc són gaire 
reconfortants. 

El càncer es produeix a causa d'alteracions en els gens implicats en el creixement cel·lular, la 
supervivència i la propagació, donant lloc a un conjunt de característiques comunes. Aquestes 
característiques són els segells del càncer, i permeten organitzar i racionalitzar aquesta malaltia 
tan complexa. 

Els receptors ErbB (eritroblàstic) juguen un paper molt important, són mediadors essencials de 
la proliferació cel·lular i de la diferenciació en el desenvolupament de l'embrió i dels teixits 
adults, i la seva activació inapropiada està associada en el desenvolupament i la gravetat del 
càncer. Els membres d'aquesta família de receptors tirosina quinasa són: el EGFR (ErbB1 o 
HER1), el HER2 (Neu o ErbB2), el HER3 (ErbB3) i el HER4 (ErbB4). Sent el EGFR i el HER2 els 
receptors que estan associats al càncer, ja que la seva alteració es troba en la majoria dels 
càncers. Recentment, s'ha vist que el receptor HER3 també té un paper important, i a més, pot 
actuar com una nova diana per a tractar aquesta dolència. 

Cadascun d'aquests receptors té diversos lligands amb el qual s'uneixen per a poder ser activats, 
amb excepció del HER2 que no se li coneix cap lligand. Un cop activats, els receptors dimeritzen: 
homodimerització (entre ells) o heterodimerització (entre membres de la família). Els 
heterodimers consistents en el HER2 i el HER3 formen els complexos de senyalització més 
robustos de la família dels ErbB. 

Una de les característiques del HER3 és la seva capacitat singular i potent per activar la via 
downstream de senyalització PI3K i Akt. Via que és clau per al control de molts processos 
biològics crítics per a la tumorigènesi. A més HER3 també està associat a la resistència del càncer, 
el qual constitueix el principal problema de les teràpies actuals. 

Amb aquestes evidències que emfatitzen la importància de la senyalització del HRE3 en els 
càncers humans i en la seva resistència, avui hi ha més de 40 diferents agents terapèutics que 
estan sent provats que tenen com a diana el HER3, a més, de teràpies combinatòries que actuen 
contra diferents combinacions de receptors. 



RESUMEN 

El cáncer se trata de uno de los problemas sanitarios más importantes del mundo, y afecta a una 
gran parte de la población. Aunque existan diferentes tratamientos como la cirugía, la 
radioterapia o la quimioterapia, el cáncer actualmente no tiene cura, en el sentido estricto de la 
palabra. Las cifras de afectados no dejan de aumentar, y las previsiones futuras de afectados 
tampoco son muy reconfortantes. 

El cáncer se produce debido a alteraciones en los genes implicados en el crecimiento celular, la 
supervivencia y la propagación, dando lugar a un conjunto de características comunes. Estos 
rasgos son los signos distintivos del cáncer, y permiten organizar y racionalizar esta enfermedad 
tan compleja. 

Los receptores ErbB (eritroblástico) desempeñan un papel muy importante, son mediadores 
esenciales de la proliferación celular y de la diferenciación en el desarrollo del embrión y los 
tejidos adultos, y su activación inapropiada está asociada en el desarrollo y la gravedad del 
cáncer. Los miembros de esta familia de receptores tirosina quinasa son: el EGFR (ErbB1 o HER1), 
el HER2 (Neu o ErbB2), el HER3 (ErbB3) y el HER4 (ErbB4). Siendo el EGFR y el HER2 los receptores 
que están asociados al cáncer, ya que su alteración se encuentra en la mayoría de los cánceres. 
Recientemente, se ha visto que el receptor HER3 también tiene un papel importante, además, 
puede actuar como una nueva diana para tratar esta dolencia. 

Cada uno de estos receptores tiene varios ligandos con el que se unen para poder ser activados, 
con excepción del HER2 que no se le conoce ningún ligando. Una vez activados, los receptores 
dimerizan: homodimerización (entre ellos) o heterodimerización (entre miembros de la familia). 
Los heterodímeros formados por HER2 y HER3 forman los complejos de señalización más 
robustos de la familia ErbB. 

Una de las características del HER3 es su capacidad singular y potente para activar la vía 
downstream de señalización PI3K y Akt. Que es clave para el control de muchos procesos 
biológicos críticos para la tumorigénesis. Además, HER3 también está asociado a la resistencia 
del cáncer, la que constituye el principal problema de las terapias actuales. 

Con estas evidencias que enfatizan la importancia de la señalización del HRE3 en los cánceres 
humanos y en su resistencia, hoy hay más de 40 diferentes agentes terapéuticos que están 
siendo probados que tienen como diana el HER3, además, de terapias combinatorias que actúan 
contra diferentes combinaciones de receptores. 



SUMMARY 

Cancer is one of the most important health problems in the world, affecting a large part of the 
population. Although there are different treatments such as surgery, radiotherapy or 
chemotherapy, the cancer currently has no cure, in the strict sense of the word. The numbers 
of those affected continue to increase, and the future forecasts are not very comforting. 

Cancer occurs due to alterations in the genes involved in cell growth, survival and propagation, 
resulting in a set of common characteristics. These characteristics are known as the hallmarks 
of cancer, and allow to organize and rationalize this complex disease. 

ErbB (erythroblastic) receptors play a very important role, they’re essential mediators of cell 
proliferation and differentiation in the development of the embryo and adult tissues, and their 
inappropriate activation is associated with the development and severity of the cancer. 
Members of this tyrosine kinase receptor family are: EGFR (ErbB1 or HER1), HER2 (Neu or ErbB2), 
HER3 (ErbB3) and HER4 (ErbB4). EGFR and HER2 are associated with cancer, since its alteration 
is found in most cancers. Recently, it has been seen that HER3 receptor also has an important 
role, in addition, it can act as a new target to treat this disease. 

Each of these receptors have several ligands with which they bind to be activated, with the 
exception of HER2 that isn’t known any ligand. Once activated, the receptors dimerize: 
homodimerization (among them) or heterodimerization (between family members). The 
heterodimers formed by HER2 and HER3 form the most robust signalling complexes of the ErbB 
family. 

One of the characteristics of HER3 is its unique and powerful ability to activate the downstream 
signalling path PI3K and Akt. It’s key to the control of many biological processes critical for 
tumorigenesis. In addition, HER3 is also associated with cancer resistance, which is the main 
problem of current therapies. 

With these evidences emphasizing the importance of HRE3 signalling in human cancers and their 
resistance, today there are more than 40 different therapeutic agents that are being tested 
targeting HER3, in addition to combinatorial therapies that act against different combinations 
of receptors. 
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. INTRODUCCIÓ AL CÀNCER

El càncer és una de les causes principals de mort arreu del món, i per conseqüent representa un 
dels problemes sanitaris actuals més importants. Es dediquen molts esforços per investigar 
aquesta malaltia, encara sense cura, en el sentit estricte de la paraula. Els tractaments mèdics 
aplicats o bé són preventius o bé es basen a pal·liar la seva dolència.  

En l’any 2012, aproximadament, es van detectar 14,1 milions de casos nous en el món, d’aquests 
7,4 milions eren en homes i 6,7 milions eren dones, i es van produir 8,2 milions de morts (Torre, 
Siegel, Ward, & Jemal, 2016). Una xifra que anirà en augment i que és preveu que arribi als 22 
milions en les pròximes dues dècades (WHO, 2017). 

Si observem les dades proporcionades per la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
les xifres no són més reconfortants. Ens revelen el sorgiment de nous casos a passos agegantats, 
i mostren que en el 2015 es va produir un augment del 15% de nous diagnòstics respecte als 
casos detectats l’any 2012 (De Benito, 2017). El càncer s’estén sense pietat, deixant enrere les 
previsions dels experts. Continuant amb aquesta tendència un de cada dos homes i una de cada 
tres dones tindrà càncer al llarg de la seva vida (López, 2017). Les causes d’aquesta desigualtat 
són diverses, com les genètiques, les biològiques i els factors ambientals (com el consum 
d’alcohol, el tabac, o l’increment de l’exposició a ambients cancerígens). 

Figura 1. Diagrama que representa la mortalitat a causa del càncer entre els 1970-1974 fins al 2005-2009 i les ràtios 
predites dins el 2014. La llegenda corresponent en el cas dels homes és: estómac (quadrats), colorectal (cercles), 
pàncrees (triangles), pulmó (creus), pròstata (ics) i de leucèmies (diamants); en el cas de les dones: estómac (quadrats), 
còlon i recte (cercles), pàncrees (triangles), pulmó (creu), mama (ics), úter (diamants) i leucèmies (triangles invertits). 
En l’eix de les “x” es representa els anys d’estudi i en el de les “y” el número de morts per 100 000 de població. El 
quadre de l’esquerre representa els homes i el de la dreta el de les dones en Europa. 

La figura 1, ens proporciona més dades rellevants sobre l’afecció del càncer, des dels 1970-1974 
fins als 2005-2009 i amb les dades fins al 2014 predites. En aquest gràfic podem veure que la 
progressió segueix de forma desigual entre els distints tipus de càncer en homes i en dones. A 
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banda de les diferències naturals que hi ha entre aquests, també contemplem curiositats 
atribuïdes als factors ambientals, com per exemple el fet que hi ha un increment de morts per 
culpa del càncer de pulmó en les dones causat per la naturalització de l’hàbit de fumar per part 
de les dones als anys 1970. També s’aprecia una disminució lleu de les morts a causa de 
l’aplicació de nous tractaments. 

1.2. BASES MOLECULARS DEL CÀNCER 

El càncer és una malaltia genètica que ocorre quan la informació en el DNA de la cèl·lula està 
corrupta, el que condueix a alteracions anormals dels gens (Ferrer, 2006). Com a resultat, els 
efectes dels gens normals que controlen el creixement cel·lular, la supervivència i la propagació 
es veuen augmentats i aquells gens que suprimeixen aquests efectes reprimits. Parlem en el 
primer grup de gens dels protooncogens, els quals faciliten la transformació tumoral. Els darrers 
grups de gens implicats en el control negatiu de la proliferació cel·lular són els coneguts com 
gens supressors de tumors, com PI3K, Ras, p53, PTEN, Rb i P16INK4a (Luo et al., 2009). 

Aquests canvis en el DNA són causats per mutacions i també per efectes epigenètics. Aquestes 
mutacions poden aparèixer espontàniament, es poden heretar o bé poden ser promogudes per 
agents externs com són virus, radiacions i agents químics, els quals augmenten la freqüència de 
mutació (Ferrer, 2006). 

Figura 2. Segells del càncer. La il·lustració recull els sis trets que són adquirits durant el desenvolupament de tumors 
humans, proposats originalment en el 2000, a més de 6 trets addicionals, actualitzats al 2011, involucrats en la seva 
patogènesi. Extret de Luo et al., 2009. 

Així l’expressió aberrant dels gens condueix a un seguit de canvis clau en els processos biològics 
fonamentals de les cèl·lules cancerígenes, els anomenats segells del càncer. Aquest són un 
principi organitzador per a racionalitzar la complexitat de la malaltia neoplàsica (Hanahan et al., 
2011). Ens permet arranjar el càncer sota uns trets comuns i, reconeixent l’aplicabilitat 
generalitzada d’aquests conceptes facilitar la direcció de recerca per desenvolupar nous mitjans 
per tractar el càncer humà.  

En l’any 2000 Hanahan i Weinberg van definir per primer cop els trets distintius que governaven 
la transformació de cèl·lules normals a cèl·lules tumorals, aquest eren sis, i recentment els 
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mateixos autors hi han inclòs 4 de nous. En la figura 2, s’hi il·lustra aquests 10 trets distintius i 2 
trets addicionals. Aquests inclouen: el manteniment de la senyalització proliferativa, l’eliminació 
dels supressors del creixement, la resistència a la mort cel·lular, permetent la immortalitat 
replicativa, la inducció de l’angiogènesi, i activant la invasió i metàstasis. Subjacent a aquestes 
característiques hi ha l’estabilitat del genoma, el qual genera la diversitat genètica que accelera 
la seva adquisició, i la inflamació, que fomenta múltiples trets funcionals. De forma conceptual, 
en l’última dècada s’ha afegit noves marques emergents amb potencialitat per a ser afegides a 
la llista -reprogramació del metabolisme energètic i evasió del sistema immunitari. A més de les 
cèl·lules canceroses, els tumors presenten una altra dimensió de complexitat: contenen un 
repertori de cèl·lules reclutades, aparentment normals, que contribueixen a l’adquisició de trets 
distintius mitjançant la creació d’un “microambient tumoral” (Hanahan et al., 2011). 
Addicionalment, alguns autors també han afegit el que col·lectivament es designa com els 
fenotips d’estrès del càncer,  que inclou, entre altres, l’estrès oxidatiu o metabòlic (Luo et al., 
2009). 

1.3. TIPUS DE CÀNCER HUMANS 

Hi ha més de 100 tipus de càncer. Els tipus de càncer reben, en general, el nom del teixit d’on 
s’originen les cèl·lules malignes (NIH, 2015); les categories principals inclouen:  

• Adenocarcinomes – tumors derivats de les cèl·lules secretores epitelials.
• Carcinoma de les cèl·lules escatoses – tumors derivats de les cèl·lules epitelials.
• Sarcomes – tumors derivats dels teixits connectius o de suport.
• Leucèmia – derivat dels teixits formadors de sang.
• Mieloma i limfoma – càncer originat en el sistema immunitari.
• Glioma – tumors derivats del cervell i de l’espina dorsal.

Sent els dos primers grups els que representen el càncer més comú en humans -el carcinoma. 

1.4. TRACTAMENTS ACTUALS DEL CÀNCER 

Hi ha molts tipus de tractaments del càncer. Aquest van en funció del tipus de càncer i de com 
d’avançat està. Els principals tractaments són: cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. El 
procediment de cirurgia ens serveix per eliminar el càncer del cos. Calen experts mèdics amb 
entrenament especial. Aplicat a tumors sòlids que estan localitzats en una àrea, per consegüent 
es tracta sols la zona afectada. No utilitzat en leucèmia o càncers molt estesos.  

La radioteràpia utilitza altes dosis de radiació per matar les cèl·lules cancerígenes i reduir els 
tumors. S’utilitza de forma combinada amb altres procediments. La radiació no sols actua sobre 
les cèl·lules afectades sinó que també afecta cèl·lules sanes properes, causant una gran 
quantitat d’efectes secundaris, com la pèrdua del cabell o canvis en la pell.  

La quimioteràpia és un tractament contra el càncer en què s’utilitzen drogues per matar cèl·lules 
cancerígenes. S’atura o s’alenteix el creixement de les cèl·lules. Igual que la radioteràpia té una 
gran quantitat d’efectes secundaris, ja que el seu efecte és localitzat sobre la zona i no sobre el 
tipus de cèl·lules. Dintre dels efectes secundaris el més comú és la fatiga. 

Altres tractaments són els d’immunoteràpia, teràpia dirigida, teràpia hormonal, trasplantament 
de cèl·lules mare i medicina precisa (NIH, 2017). 

La teràpia molecular dirigida es refereix a drogues o altres substàncies que bloquegen el 
creixement i la propagació del càncer mitjançant la seva interferència en molècules específiques 
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(molècules diana) involucrades en el creixement, la progressió, i la proliferació del càncer. 
Aquestes teràpies dirigides són seleccionades deliberadament o dissenyades per interactuar 
amb les molècules diana i són sovint citostàtiques (bloquegen la proliferació de cèl·lules 
tumorals), en canvi moltes quimioteràpies estàndard s’identifiquen per matar les cèl·lules (són 
citotòxiques).  

La immunoteràpia, sorgida posteriorment a la teràpia dirigida, està destinada a reforçar el 
sistema immunitari per a lluitar contra el càncer. El sistema immunitari és una barrera biològica 
que ajuda al cos a lluitar contra infeccions i altres malalties. Està format per cèl·lules blanques, i 
òrgans i teixits del sistema limfàtic. Amb efectes adversos més lleugers que els altres 
tractaments, és un mètode encara en estudi. Permet marcar les cèl·lules afectades per a fer que 
aquestes siguin més fàcilment destruïdes pel mateix sistema, i també hi ha d’altres que 
augmenten la resposta del sistema. 

La teràpia hormonal (o teràpia endocrina) fa ús d’hormones per alentir o aturar el creixement 
de les cèl·lules cancerígenes que utilitzen hormones per créixer. És una teràpia més limitada, ja 
que és necessari que el càncer sigui depenent d’hormones per a créixer, també té efectes 
secundaris. 

Tot i que no és utilitzat directament per a fer front a les cèl·lules cancerígenes, el trasplantament 
de cèl·lules mare sí que s’utilitza en tractaments del càncer. Ajuda a restaurar la capacitat de 
produir cèl·lules mare en pacients que han rebut una alta dosis de quimioteràpia i/o de 
radioteràpia. Utilitzades fonamentalment en pacients amb leucèmia i limfoma, també amb 
neuroblastoma i múltiples mielomes. Finalment, també cal mencionar la medicina precisa, 
utilitzada sobretot en la teràpia dirigida, és una aproximació als pacients que permet als metges 
seleccionar tractaments específics que siguin més propensos a ajudar als pacients en base a una 
comprensió genètica de la seva malaltia (NIH, 2017).  

2. LA FAMÍLIA DE RECEPTORS ERBB I ELS SEUS LLIGANDS

2.1. ELS RECEPTORS ERBB

Les proteïnes tirosina quinasa ErbB/HER, les quals inclouen els receptors dels factors de 
creixement epidèrmic (EGFR), es troben entre les molècules de senyalització més estudiades en 
biologia. Aquests receptors tirosina quinasa tenen un rol important en la regulació en cada 
aspecte de la biologia cel·lular. Aquests regulen l’apòptosi, la progressió del cicle cel·lular, el 
reordenament del citoesquelet, la diferenciació, el desenvolupament, la resposta immunitària, 
la funció del sistema nerviós i la transcripció. A més, la desregulació de les proteïnes quinasa 
ocorre en una gran varietat de malalties, incloent-hi el càncer, la diabetis, l’autoimmunitat 
(reacció del sistema immunitari d'un organisme contra els antígens propis mitjançant 
autoanticossos o limfòcits autoreactius), les malalties cardiovasculars, les inflamatòries, i els 
desordres nerviosos.  

Centrant-nos en el seu rol en el càncer humà, en particular, és l’expressió o activació dels factors 
polipeptídics de creixement (EGF) i dels receptors ErbB que estan alterats en molts tumors. 
Estudis clínics indiquen que poden tenir un rol important en l’origen dels tumors i la seva 
progressió (Hynes & Lane, 2005). En conseqüència, aquests receptors han sigut intensament 
estudiats per entendre la importància del càncer en la biologia i com a dianes terapèutiques, i 
molts inhibidors dels ErbB estan sent utilitzats en tractaments clínics. En aquest treball es fa una 
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breu introducció d’aquests receptors i del seu significat com a molècules diana, en particular 
dels mecanismes subjacents a la seva resposta. 

La família de receptors tirosina quinasa ErbB/HER (Human epidermal growth factor receptor) 
consta de 4 membres, són receptors estructuralment força similars: ErbB-1/HER1/EGFR, ErbB-
2/HER2/Neu, ErbB-3/HER3 i ErbB-4/HER4 (Bafico & Aaronson, 2003). Aquesta família de 
receptors s’expressa ubiqüitament en cèl·lules epitelials, mesenquimàtiques, i cèl·lules 
neuronals i les seves progenitores cel·lulars. D’entre aquests receptors, cal destacar el HER2 al 
qual, fins al moment, no se li coneix cap lligand però que és la parella preferida pels altres 
receptors a l’hora de formar dímers, i HER3 que no té activitat tirosina quinasa, i per tant, és 
incapaç d'unir-se a l’adenosina trifosfat (ATP) (Yosef Yarden & Sliwkowski, 2001). Tots aquests 
receptors són glicoproteïnes transmembrana amb pesos moleculars d’entre 170 a 185 KDa.  

S’han identificat una àmplia gamma de lligands que poden unir-se als receptors i activar-los. 
Mentre que la majoria són actius només en la seva forma soluble, alguns també ho són com a 
molècules precursores transmembrana. Actualment se’n coneixen diversos lligands, que 
inclouen EGF, factor de creixement transformat alfa (TGFα), amphiregulina (AR), betacellulina 
(BTC), factor de creixement semblant al EGF amb unió a heparina (HB-EGF), epiregulina (EPR), 
epigen (EPG) i neuregulines 1-4 (NRG1-4). Aquests factors de creixement són sintetitzats com a 
precursors polipèptids solubles (Carrasco-García, Saceda, & Martínez-Lacaci, 2014). La forma 
d’associació d’aquests lligands amb els receptors HER és la que es mostra a la figura 3, part B 
superior.  

Figura 3. Part A. Estructura bàsica  dels HER mostrant els dominis rellevants: (I) Els dominis extracel·lulars: domini I o 
L1; domini II o CR1; domini III o L2; i  domini IV o CR2. (II) Els dominis transmembrana (TM). (III) Els dominis 
intracel·lulars: domini juxtamembrana extern (eJM) i domini juxtamembrana intern (iJM); domini tirosina quinasa 
(TKD); i  domini amb regió reguladora (Flynn, Wong, & Wu, 2009). En la part B s’hi mostra una representació de les 
diferències bàsiques entre els diferents receptors, i, a la part superior, l’especificitat de diversos lligands dels receptors 
de factors creixement epidèrmic (EGFR) per als quatre ErbB coneguts. Els factors de creixement polipeptídics 
relacionats amb EGF constitueixen una família d’11 lligands que s’uneixen al receptor tirosina-quinasa. EGF, factor de 
creixement transformat alfa (TGF-α), amphiregulina (AREG) i epigena (EPGN) s’uneixen específicament al HER1 
(també conegut com a ErbB1). El factor de creixement semblant a l’EGF amb unió a heparina (HB-EGF), epiregulina 
(EREG), i betacellulina (BTC) mostren una especificitat per ambdós receptors, el HER1 i el HER4. Neuregulines (NRG) 
s’uneixen específicament a HER3 o s’uneixen ambdós HER3 i HER4. Actualment, no es coneix lligands que s’uneixen al 
receptor HER2 (Harskamp, Gansevoort, van Goor, & Meijer, 2016). 
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Els receptors ErbB poden ser activats de tres formes diferents: Per unió amb els seus lligands 
solubles, per lligands ancorats a membrana, i, finalment, per transactivació gracies a receptors 
acoblats a proteïnes-G. 

Com es presentava abans cal, la unió del lligand al domini extracel·lular del receptor perquè 
aquest dimeritzi i sigui activat (figura 4). En absència d’estímul, la molècula receptora es manté 
en un estat conformacional autoinhibidora en la qual els subdominis II i IV interactuen entre si. 
El lligand s’uneix al subdomini I i III, el que produeix canvis conformacionals que promouen que 
el receptor dimeritzi (formació de dímers) (Lax et al., 1989). Quan aquesta dimerització té lloc 
entre membres iguals de la família s’anomena homodimerització, i si ocorre entre membres 
diferents, s’anomena heterodimerització. Com a conseqüència de la dimerització impulsada per 
la unió del lligand, les regions citoplasmàtiques de tirosina-quinasa són juxtaposades i se 
sotmeten a una activació al·lostèrica (Zhang, Gureasko, Shen, Cole, & Kuriyan, 2006). Una 
vegada activades, aquestes quinases fosforilen els residus de tirosina en l’extrem c-terminal de 
l’altra molècula, en un procés conegut com a transfosforilació (Yarden & Schlessinger, 1987). 

Figura 4. Conceptualització del canvi conformacional del receptor en unió del lligand. La unió del lligand al receptor 
ErbB produeix un canvi conformacional en l’estructura plegada de la molècula que exposa el domini de dimerització. 
Aquest pas és necessari per a la formació de dímers i la seva activació funcional dels receptors HER1, HER3 i HER4. 

Després de l’activació del receptor impulsada per lligand i posterior activació de la cascada de 
senyalització, les molècules receptores són endocitades/internalitzades per la cèl·lula amb cinc 
possibles destins (figura 5): la seva degradació en els lisosomes, el seu reciclatge a la membrana 
plasmàtica (Wiley et al., 1991), al nucli (Panosa et al., 2013), a les mitocòndries,  o també poden 
ser secretats fora (als exosomes) i activar més receptors, a causa de la seva resistència a les 
proteases. 
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Figura 5. La unió del lligand no sols indueix la dimerització dels receptors, sinó que provoca la formació d’agrupacions 
de receptors i la seva endocitosi/internalització, amb 5 possibles destins de les molècules receptores: (1) és 
internalitzada i pot ser reciclada en la membrana plasmàtica, (2) enviada als lisosomes per la seva degradació, (3) a 
les mitocòndries, (4) al nucli, (5) o també pot ser re-secretat a fora (als exosomes) i activar més receptors.  

A continuació s’han revisat els diferents membres de la família ErbB tirosina quinasa, i s’han 
caracteritzat atenent, entre altres coses, a diferències en la seva estructura. A la figura 3, part B 
inferior, ja s’ha donat una petita ullada a aquestes diferències entre els membres de la família 
ErbB/HER. 

2.2.1. ERRB-1/HER1/EGFR 

L’EGFR va ser el primer receptor de membrana que es va associar al càncer (Cohen, 1983). Anys 
després es va descobrir la seva activitat tirosina quinasa, la qual va canviar la comprensió dels 
factors de creixement i de la biologia del càncer (Ushiro & Cohen, 1980). A més, es va descobrir, 
a posteriori, que l’oncogen viral de la leucèmia eritroblástica aviar (ErbB) codifica una forma de 
EGFR truncada (Downward et al., 1984), el que va suggerir que el EGFR exerceix un paper en la 
tumorigènesi i pot utilitzar-se com a objectiu molecular per a la teràpia del càncer.  

El EGFR té una regió extracel·lular subdividida en quatre dominis agrupats com una repetició en 
tàndem de dos tipus de dominis (figura 3, part A). El primer i el tercer domini són homòlegs i 
han sigut anomenats com a I i III o L1 i L2, respectivament. Aquests dominis són responsables de 
la unió de diferents lligands. El segon i el quart domini, són també homòlegs i han sigut 
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anomenats com dominis II i IV o CR1 i CR2, respectivament. Els dominis II i IV estan involucrats 
en la dimerització dels receptors EGFR. 

2.1.2. ERBB-2/HER2 

HER2 (també conegut com a ErbB2) és un dels receptors contra els quals s’han dirigit la gran 
majoria de teràpies moleculars contra el càncer. Va ser identificat als inicis dels 1980 en models 
d’humans i de rosegadors. La seva amplificació i sobreexpressió ha sigut trobada en la majoria 
de tumors humans, incloent-hi en un 18-25% dels càncers de mama, com també en els càncers 
d’ovari, carcinomes gàstrics i en els tumors de glàndules salivals (Baselga & Swain, 2009). Les 
teràpies dirigides contra els receptors ErbB són prometedores, i un anticòs monoclonal contra 
HER2, Herceptin (també conegut com a trastuzumab) és actualment en ús per al càncer de 
mama. 

Segons sembla, la selecció d’associats és clau per a determinar l’activitat de senyalització entre 
els receptors, i la seva funció de senyalització segueixen un ordre jeràrquic diferent que 
afavoreix la formació d’heterodimers sobre els homodimers. A més, una de les raons per les 
quals el HER2 sembla estar implicat en la majoria de tumors és perquè HER2 té l’activitat quinasa 
catalítica més forta i els seus heterodimers tenen les funcions de senyalització més fortes 
(Moasser, 2007).  També destacar, la seva falta de lligands coneguts. 

La seva estructura presenta: un domini extracel·lular, un domini transmembrana i un domini 
tirosina quinasa intracel·lular. Si comparem aquestes estructures amb les del HER3 i les del EGFR 
en la que els dominis I i II adopten una relació relativament fixa entre dominis, com ho fan els 
dominis III i IV, però que és l’orientació relativa d’aquests parells de dominis varia àmpliament 
(Cho et al., 2003). 

2.1.3. ERBB-3/HER3 

Identificat per Kraus et al al 1989. El gen que codifica per aquests receptors està lligat al braç 
llarg del cromosoma 12 (12q13). La proteïna traduïda consisteix en un domini extracel·lular 
d’unió del lligand, un domini transmembrana i un domini intracel·lular (Karachaliou, Lazzari, 
Verlicchi, Sosa, & Rosell, 2017). El domini d’unió a lligands està dividit en quatre subdominis (I-
IV). Dues regions riques en cisteïnes (II i IV) que contribueixen a l’estabilitat i a la conformació 
de la proteïna, mentre el subdomini II també inclou el bucle de dimerització requerit per la 
formació de dímers. Les dues regions riques en leucines (I i III) estan, principalment, involucrades 
en la unió del lligand. En cada un d’aquests subdominis, HER3 comparteix un 40-50% d’identitat 
amb EGFR i un 40-45% amb HER2. El domini intracel·lular conte un segment juxtamembrana, un 
domini quinasa i un domini C-terminal. El domini quinasa del HER3, comparteix un 60 i 62% de 
similitud de seqüència amb el EGFR i el HER2, respectivament (Plowman et al., 1990). 

HER3 ha sigut caracteritzat com una “pseudoquinasa” poc activa, amb una activitat tirosina 
quinasa 1000 vegades més feble que el EGFR (Shi, Telesco, Liu, Radhakrishnan, & Lemmon, 
2010). 

2.1.4. ERBB-4/HER4 

HER4/Erbb-4 és un membre de la família EGF/ErbB expressat de forma ubiqua, és essencial 
principalment per al desenvolupament normal del cor, del sistema nerviós i de les glàndules 
mamàries. 
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A pesar de la identitat del 60-70% de seqüència amb els altres receptors, han sorgit diferències 
físiques d’unió entre els lligands i els efectors dels diferents receptors ErbB. Ambdós EGFR i HER4 
es comporten d’una manera arquetípica, homodimeritzen i donen el senyal en resposta a la unió 
del lligand (Qiu et al., 2008). També, s’ha observat que el receptor HER4 presenta tres dominis 
extracel·lulars N-terminals que s’uneixen al lligand, el que suggereix que són aquests dominis els 
que contribueixen al manteniment de la conformació i de l’activitat del receptor (Liu, Bouyain, 
Eigenbrot, & Leahy, 2012). 

El paper del HER4 en l’oncogènesi roman poc definit, i estudis recents suggereixen que el 
receptor pot estar involucrat en la senyalització de la inhibició del creixement cel·lular, més que 
en la proliferació (Baselga & Swain, 2009).  

2.2. LA FAMÍLIA DE RECEPTORS ERBB I EL CÀNCER 

Els receptors ErbB estan implicats en el desenvolupament de molts tipus de càncer, i el EGFR va 
ser el primer receptor tirosina quinasa que va ser associat directament a la formació de tumors 
en humans (Gschwind, Fischer, & Ullrich, 2004).  

Com ja s’ha exposat són set els lligands que s’uneixen al receptor EGFR, incloent-hi el factor 
epitelial de creixement (EGF) i el factor de creixement transformat alfa, cap lligand per al HER2, 
dos per al HER3, i set lligands per al HER4. Les proteïnes ErbB funcionen com homo o 
heterodimers. Els heterodimers consistents en el HER2, que manca de lligand, i en el HER3, que 
no té activitat quinasa, formen els complexos de senyalització més robusts de la família dels 
ErbB. 

Són els factors de creixement que s’uneixen al receptor els que indueixin grans canvis de 
conformació en el domini extracel·lular, el qual condueix a l’exposició del braç de dimerització 
(figura 4). Seguint la unió del lligand, dos complexos de receptors ErbB s’uneixen per a formar 
un dímer, en el qual el lòbul carboxil-terminal de la quinasa activadora del dímer interacciona 
amb el lòbul amino-terminal de la quinasa receptora conduint d’aquesta forma a l’estimulació 
al·lostèrica (Roskoski, 2014). Aquesta estimulació permet l’activació dels diferents receptors 
ErbB. Un cop activats, els receptors ErbB són clau en les vies de transducció del senyal 
(downstream), aquestes inclouen la via fosfatidilinositol 3 quinasa/Akt (PI3K/AKT), la via 
Ras/Raf/MEK/ERK1/2, i la via fosfolipasa C (PLC γ). La pertorbació d’aquestes vies de 
senyalització esta associada amb el càncer.  

Diversos tumors malignes estan associats amb la mutació o l’increment d’expressió dels 
membres de la família ErbB incloent els de pulmó, mama, estómac, colorectal, cap i coll, i 
carcinomes pancreàtics i glioblastomes (tumor cerebral). 

A més, en molts tumors els factors de creixements relacionats amb EGF, són produïts per les 
pròpies cèl·lules tumorals o estan disponibles a partir de les cèl·lules d’estromes circumdants, 
donant lloc a l’activació constitutiva del EGFR. Addicionalment, s’ha detectat que l’amplificació 
dels receptors ErbB està sovint acompanyada per reordenaments estructurals que causen 
delecions en el domini extracel·lular del receptor, sent la més freqüent la variant EGFRvIII 
(glioblastoma). Carcinomes de mama, pulmó i ovaris, presumptament, també presenten 
aquesta variant (Hynes & Lane, 2005).  

A més, alteracions en el procés de dimerització, l’activació de bucles de factor de creixements 
autocrins, l’endocitosi limitada o millorada del receptor activat, i la deficiència de fosfatases 
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específiques que desactiven els residus fosforilats de tirosina EGFR són un altre tipus de 
mecanisme possible descrit per la desregulació de la via EGFR (Sebastian et al., 2006).  

3. OBJECTIUS

Members of the EGFR family of receptor tyrosine kinases are essential mediators of cell 
proliferation and differentiation in the developing embryo and in adult tissues, and their 
inappropriate activation is associated with the development and severity of many cancers. 

The study of these agents in manifestation and progression of human cancer will provide a 
better understanding of the biology of cancer and thus help to develop new therapies. Currently, 
the ErbB1/EGFR and ErbB2/HER2 are successfully pursued as targets for anti-tumour therapy. In 
particular, ErbB2/HER2 has been under rigorous investigation and has emerged as one of the 
most common target for the treatment of different types of cancer, especially breast cancer.  

In this work, we address the functional role and signalling mechanisms of the third member of 
the EGFR-family: the receptor HER3 (also known as ErbB3). Also, we address its role in cancer 
development and, additionally, its different applications in the antitumoral therapy and new 
therapies that target this receptor.  

4. METODOLOGIA

Criteris d’inclusió i d’exclusió: 

La recerca ha sigut realitzada per trobar articles publicats abans del maig 5 del 2017, els quals 
tracten de tot allò que s’associa amb el receptor HER3 (o ErbB3) i de forma correlativa amb el 
càncer. No s’ha descartat cap article segons el tipus de càncer que es tractés.  

Font bibliogràfica i selecció d’estudis: 

Les bases de dades utilitzades han sigut, principalment, el PubMed, ISI Web of Knowledge, 
Scopus, i puntualment Google Academics i Google Imatges. 

Com a paraules clau s’han inclòs: receptors Erbb3, HER3, càncer, EGFR, proteïnes tirosina-
quinasa, teràpia dirigida del càncer, ErbB lligands, ErbB2/ErbB3 dímers. Aquestes, especialment, 
en la part de resultats del treball. A l’hora de recollir informació per a la introducció s’han ampliat 
les paraules clau, incloent-hi: receptor ErbB, ErbB-1/HER1/EGFR, ErbB-2/HER2/Neu, ErbB-
3/HER3 i ErbB-4/HER4, tipus de càncer, dimerització. Per a l’apartat de discussió, s’ha utilitzat a 
més de les ja mencionades: resistència, resistència a la quimioteràpia/radioteràpia, 
combinatòria i sofosbuvir. 

Les tesis doctoral Antitumoral properties of epidermal growth factor derivatives de Clara Panosa 
Roqueta i la tesi Estudi de l’acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia 
antitumoral de Laura Ferrer i Soler han sigut utilitzades com a complement a les cerques 
d’articles científics, i amb l’objectiu de donar una visió més general sobre el tema estudiat. 
També s’ha fet ús de bases de dades, articles de divulgació científica, i articles de diaris per a 
recol·lectar informació introductòria sobre el càncer. 
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5. RESULTATS

5.1. RESULTATS DE CERCA

S’ha trobat 2179 citacions per cerca en bases de dades (PubMed: 1059, ISIS web of knowledge: 
1120) i 59 citacions per seguiment de referències. Després del cribratge de títols i abstracts, 
s’han exclòs duplicacions, estudis que no tractaven sobre el càncer i treballs concrets allunats 
del camp d’estudi. 

5.2. RESUM DE LES RESULTATS 

Podem aclarir les diverses qüestions que envolten el receptor Erbb3/HER3 atenent a tres pautes: 
definir el receptor, el seu paper en el càncer, i les diferents vies possibles de tractament. A 
continuació, i d'acord amb els articles triats, s’explica més clarament.  

El receptor HER3 ha sigut el receptor al qual se li ha prestat menys atenció a nivell de recerca 
científica, i actualment comença a evidenciar-se la seva implicació en la patogènesi del càncer 
humà, essent necessari profunditzar així l’interès a resoldre els misteris que l’envolten. 
Inicialment havia sigut considerat que funcionava com un substrat de senyalització per les altres 
proteïnes ErbB. Però els estudis recents revelen un mecanisme altament únic d’activació del 
domini quinasa en la família ErbB/HER, identificant ara finalment les funcions potencials d’un 
domini quinasa inactiu com el present en el HER3. Recordem, que el receptor HER3 es 
caracteritza, principalment, per la seva facilitat d’heterodimerització amb el receptor HER2. En 
la família HER, la dimerització dels dominis quinasa ocorre en una configuració asimètrica 
permetent l’activació al·lostèrica d’un domini quinasa mitjançant l’activació de l’altre. En 
aquesta interacció el domini “activador” - el primer a ser activat- no té un paper catalític, el que 
suggereix que el domini quinasa del HER3 pot ser l’activador al·lostèric més altament 
especialitzat que depèn dels altres receptors ERbB (figura 6). 

A més, a diferència dels altres receptors, HER3 no s’està transformant quan és sobreexpressa o 
quan s’activa de forma constitutiva mitjançant estimulació continua del lligand, i actualment no 
es coneixen alteracions mutacionals que confereixin activitats oncogèniques al HER3 (Campbell, 
Amin, & Moasser, 2010). Aquest fet sembla ser degut a la gran quantitat de mecanismes que 
actuen per a restringir les funcions de senyalització de HER3. 

El HER3 no sols servir com un activador al·lostèric especialitzat dels altres receptors sinó també 
funciona com un substrat de senyalització. 

En definitiva, actualment l’activitat de senyalització important, critica, i ben establerta del HER3 
és la seva capacitat singular i potent per activar la via downstream de senyalització PI3K i Akt, 
en virtut de sis llocs de fosforilació, no presents en EGFR o HER2, els quals s’uneixen al domini 
SH2 de les tres subunitats (subunitats p85) reguladores de PI3K. El PI3K activat fosforila els 
fosfolípids amb inositol de membrana, el que condueix al reclutament i activació de PDK1 i AKt 
(figura 6). Akt roman en el centre d’un munt de vies downstream, en particular en una relació 
intricada de upstream i downstream amb dos complexos que contenen mTor, i està en una 
posició de controlar molts processos biològics crítics per a la tumorigènesi, incloent-hi la 
traducció, la supervivència (entre altres processos, Akt frena l’apoptosi), la detecció de 
nutrients, la regulació metabòlica, i el control del cicle cel·lular (Campbell et al., 2010).  
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Figura 6.Esquema de la dimerització i senyalització del HER3. El dímer és reforçat per la interacció dels segments 
juxtamembrana, el que li confereix estabilitat. A través de la superfície d’activació, HER3 s’enganxa i activa de forma 
al·lostèrica els receptor quinasa al qual s’està unint, en aquest cas el HER2. La fosforilació de la cua C-terminal porta 
al reclutament de les proteïnes adaptadores, que al seu torn, porta a l’activació de Ras i PI3K. El reclutament i activació 
de PI3K porta a la fosforilació de fosfolípids amb inositol de membrana produint PIP3, que al seu torn atrapa el domini 
PH que conté proteïnes com PDK1 i Akt. La Akt unida a la membrana és fosforilada i activada per PDK1 i el complex 
Tor2 (TORC2). Un cop activada Akt procedeix a fosforilar una gran varietat de substrats cel·lulars implicats en diversos 
processos biològics.  

L’enllaç entre el HER3 i la via Akt no solament confereix capacitat oncogènica als membres 
quinasa actius de la família ErbB, sinó que també proporciona un punt de senyalització que 
potencialment poden ser explotats per altres vies de senyalització per dur a terme les d’activitats 
d’Akt. Molts tumors requereixen la via PI3K/Akt per a la seva supervivència, i sovint això 
s’aconsegueix per la hiperactivitat upstream del receptor tirosina, per activació mutacional del 
PI3K,o la inactivació del PTEN. No obstant això, la inducció de HER3 proporciona una altra via 
cap aquest fi, i de fet l’expressió de HER3 sembla ser més dinàmica i més induïble que les altres 
proteïnes ErbB. La trobada del fet que la inducció de l’expressió o senyalització del HER3 és 
associada amb la resistència a drogues en diversos càncers recolza aquest paper del HER3.  

A causa de la falta d’activitat quinasa, HER3 no pot activar la senyalització amb homodimers, 
malgrat això, amb la presència dels lligands de HER3, HER3 pot promoure l’activitat quinasa de 
EGFR o HER2 i així induir la fosforilació de la cua C-terminal del HER3. En absència de lligants, es 
creu que la cua C-terminal HER3 actua en trans per bloquejar els dominis d’activació, prevenint 
HER3 d’activacions innecessàries per part dels altres receptors quinasa (Jura, Shan, Cao, Shaw, 
& Kuriyan, 2009). També, fer menció a la possibilitat que existeixi un mecanisme independent 
de lligand que activi la dimerització de HER2-HER3 davant d’una abundància del HER2. Encara 
que el dímer HER2-HER3 es el dímer més potent de la família ErbB, HER3 pot dimeritzar amb 
EGFR, i també amb no-membres de la família HER com c-MET (Gala & Chandarlapaty, 2014). 
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Els senyals cel·lulars que regulen l’expressió de HER3 estan començant a ser identificats. 
L’expressió de HER3 està regulada tant de forma transcripcional com post-transcripcional. La 
forma post-transcripcional, és regulada per E3 ligasa Nrdp1 i el Nrdp1 reguladors USP8. UPS8 al 
seu torn, és regulat per Akt, i aquesta via potencialment està vinculada a l’expressió de HER3 
amb activitat downstream Akt que constitueix la regulació reciproca de l’expressió HER3 amb 
l’activitat Akt. La proteïna transmembrana LRIG1 és un altre regulador negatiu de la senyalització 
del receptor. Aquest s’associa amb tots els membres HER, encara que els estudis actuals sols 
han adreçat el seu paper en la regulació del EGFR i el HER2 (Campbell et al., 2010). També 
trobem les mucines transmembrana MUC4 que estabilitzen la localització de membrana de 
HER2 i HER3. La forma transcripcional de regulació es pot observar en la resposta al tractament 
contra el càncer de mama amb inhibidors tirosina quinasa (TKI). Finalment, el HER3 també està 
sota regulació de diversos microRNAs (miRNA), els quals són d’interès perquè poden regular 
l’expressió de gens supressors de tumors (Bischoff et al., 2015). 

La funció exacta en l’espectre de càncers humans del HER3 roman encara desconeguda. Hi ha 
evidències sòlides i experimentals que recolzen les funcions promotores de tumors en subgrups, 
com de mama, de pulmó, mentre que en altres conjunts les dades són més especulatives i 
descriptives. Per exemple, algunes investigacions analitzen l’expressió, altres la sobreexpressió 
relativa als teixits normals o a les mostres de referència. També hi ha una gran varietat de 
localitzacions reportades del HER3, incloent-hi l’expressió nuclear en estudis immunologia, i 
aquests deuen ser interpretats amb cautela fins a poder confirmar-se mitjançant estudis 
bioquímics (Campbell et al., 2010). Tot i així, sí que està més que establert el seu paper crític de 
HER3 com un correceptor per l’amplificació de l’oncogen HER2, freqüent en el càncer de mama 
però també present en una gran varietat d’altres tipus de tumors. HER3 no és transforma per si 
mateix, és transformat juntament i al mateix temps amb HER2. De fet, l’expressió de HER3 és 
limitant de la velocitat de creixement de transformació induïda de HER2, i per sí l’expressió de 
HER3 és aturada, en aquest darrer cas els tumors HER2 amplificats cessarien de créixer i sofririen 
una mort cel·lular apostàtica. Considerant que l’expressió de HER2 és generalment constant en 
aquests tipus de tumors, l’expressió regulada de HER3 funciona com un control de volum per a 
la senyalització de HER2-HER3. Aquests fets són exemplificats durant els intents d’inhibir la 
senyalització de HER2-HER3 amb inhibidors de receptors tirosina quinasa (TKI). Els tractaments 
amb TKI dels càncers de mama amplificats amb HER2 condueixen a un augment compensatori 
en l’expressió de HER3, de la localització i de l’activitat de senyalització, revelant una capacitat 
de reserva significativa incorporada dintre del complex de senyalització HER2-HER3, que el fa 
altament resistent a les teràpies contra el càncer (Carrión-Salip et al., 2012)(Sergina et al., 2007). 
En aquest context, el HER3 és tant l’activador al·lostèric del HER2 com el substrat de 
senyalització crític, i així, funciona tant a downstream com a upstream de HER2, redefinit el 
complex HER2-HER3 com el conductor oncogènic funcionalment rellevant per al càncer.  

Altres línies d’evidència també mostren un paper important del HER3 com a correceptor pel 
EGFR en un subconjunt de càncers de pulmó. El millor marcador de sensibilitat a gefitinib (un 
inhibidor de tirosina quinasa dirigit contra el EGFR) sembla ser el HER3 depenent de l’activació 
de PI3K. Aquest fàrmac pot inhibir la senyalització a través de la via PI3K-Akt in vitro, tot i que, 
la inhibició és transitòria inclús en exposició continua del anticòs. La regulació positiva de HER3 
en presència d'inhibidors tirosina quinasa dirigits contra els receptors ErbB mostren in vitro i in 
vivo una compensació per a la inhibició d’altres receptors de la mateixa família. La qual ocorre a 
pesar que HER3 normalment necessitaria altres membres ErbB per a la seva transfosforilació 
(Baselga & Swain, 2009). Aquesta interdependència de EGFR-HER3 s’observa en tipus de 
cèl·lules tumorals que alberguen EGFR activat mutacionalment, així com EGFR de tipus natiu, 
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revelant un paper central per a la senyalització de EGFR-HER3 en aquesta malaltia. El tractament 
dels pacients amb gefitinib és altament efectiu, encara que el desenvolupament de resistència 
adquirida és general. A pesar que, la resistència típicament es produeix com un resultat 
d’esdeveniments mutacionals secundaris dintre del domini quinasa de EGFR que estan exposats 
al fàrmac, també es pot desenvolupar rarament a través de la hiperactivitat del proto-oncogen 
cooperant i de la fosforilació depenent de c-MET de HER3, destacant el paper central de HER3 
en la patogènesi del càncer (Engelman et al., 2007).  

També hi ha evidències que impliquen el HER3 i altres membres de la família ErbB en els 
melanomes. HER3 no està expressat en melanòcits normals, però sí que ho està en els malignes 
i està associat en estadis més avançats, a l’augment de la proliferació i l’augment de la 
supervivència. Aquesta trobada suggereix que HER3 pot ser important en la progressió dels 
melanomes, i també en la seva migració i invasió (Tiwary et al., 2014).  

A més, HER3 és crucial, igual que HER2, en el manteniment de la proliferació cel·lular en el càncer 
de mama que sobreexpressa HER2. La pèrdua de funció de HER3 resulta en una reducció 
aproximada de la fosforilació Akt del 50% i una progressió tumoral més rapida.  

Una altra forma d’adonar-nos de la importància del HER3 en el càncer, té lloc amb l’ús de 
fàrmacs contra el càncer, per exemple, amb l’ús de trastuzumab (anticòs contra el càncer de 
mama) el lligand NRG1β queda inhibit, i és aquesta inhibició la que activa com a resposta el 
receptor HER3 en les línies cel·lulars de càncer HER2 positives. Aquest fet confirma la funció 
crucial del HER3 en els tumors amplificats per HER2 (Vaught et al., 2012). La sobreexpressió de 
NRG es un mecanisme descrit de resistència contra trastuzumab-DM1 (T-DM1), un anticòs 
conjugat aprovat pel tractament de pacients HER2 positius en càncer de mama, en pacients que 
han recorregut a la teràpia amb trastuzumab (Gwin & Spector, 2014). 

Els últims estudis de genòmica han reportat mutacions en el HER3, especialment en càncer de 
còlon i en càncer de mama (Karachaliou et al., 2017a). A més, també s’ha trobat que l’activitat 
oncogènica de les mutacions d’aquest receptor és dependent del receptor HER2 actiu (Jaiswal 
et al., 2013). La majoria d’aquestes mutacions s’agrupen en els dominis C-terminal 
extracel·lulars, mentre que altres són localitzades en el domini quinasa i en la cua intracel·lular 
del HER3. Algunes mutacions del HER3 són oncogèniques, en absència de lligand NRG, mentre 
que altres estan fortament estimulades per l’addicció de NRG (Jaiswal et al., 2013). Les teràpies 
dirigides anti-HER2/HER3 són efectives en el bloqueig de la via de senyalització oncogènica 
intervinguda pel HER3 mutant. Encara que és necessari més estudis per il·lustrar completament 
la prevalença de mutacions HER3, així com les seves funcions de predicció i pronòstic.  

Teràpies contra el càncer: 

A causa de la diversitat natural dels diferents tipus de càncer, els mètodes de tractament i les 
teràpies, idealment, deurien ser personalitzades atenent al subtipus de càncer, i així, ha sorgit 
la medicina personalitzada. Els avanços tecnològics en l’estudi de la genòmica i la proteòmica 
han augmentat el nostre coneixement sobre els mecanismes de desenvolupament i de 
creixement dels tumors, el qual ha permès identificar molts tipus de proteïnes associades al 
càncer que són sobreexpresades en tumors. Com a resultat mètodes per detecció i diagnosis del 
càncer estan emergint.  

També els tractaments personalitzats amb teràpia dirigida, com proteïnes d’alta afinitat o 
inhibidors tirosina quinasa (no útils en la teràpia contra el HER3), estan sent desenvolupats com 
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una alternativa menys tòxica i com a complements dels fàrmacs quimioterapèutics 
convencionals. 

A continuació (taula 1) s’ha resumit els agents terapèutics que tenen com a diana el receptor 
HER3 i que estan actualment en desenvolupament. Entre aquests agents terapèutics trobem els 
anticossos monoclonals, els anticossos biespecífics i els “scaffolds alternatius”. En aquesta 
mateixa taula s’inclouen els agents terapèutics que s’han mencionat al llarg del treball.  

Aquestes proteïnes tenen diversos mecanismes d’interferència amb els tumors de les cèl·lules 
en creixement, incloent-hi la inhibició de la unió del lligand, la inhibició de la dimerització del 
receptor, la dowregulation de HER3 des de la superfície cel·lular, el reclutament de funcions 
intervingudes per Fc (cua de l’anticòs que interacciona amb els receptors de la superfície cel·lular 
del macròfag) o el bloqueig de HER3 en una conformació inactiva. Alguns exemples seleccionats 
dels agents terapèutics és descriuen a continuació de la taula 1. 

Taula 1. Descripció dels agents terapèutics que estan sent desenvolupats i que actuen contra el HER3. La taula ha 
quedat dividida en cinc columnes: la primera correspon als agents terapèutics; la segona al format en què aquests 
agents es presenten; a continuació la diana contra la qual actuen (HER3 o combinatòries amb altres receptors); la 
quarta la fase clínica on es troben (Preclínica, fase 1, ½, 2, 3 o 4); i la darrera la companyia que els està desenvolupant. 
Alguns dels conceptes més tècnics considerats necessaris per entendre la taula són explicats a sota d’aquesta. Taula 
modificada de Malm et all, 2016 .  

Format Diana Fase clínica 
més 
avançada 

Companyia 

mAbs 
Patritumab (U3-1287) Human IgG1 HER3 3 U3-Pharma, Amgen, 

Daiichi Sankyo 
Seribantumab (MM-121) Human IgG2 HER3 2 Merrimack 

Pharmaceuticals, 
Sanofi Aventis 

Elgemtumab (LJM716) Human IgG1 HER3 ½ Novartis 
Pharmaceuticals, 
Ariad, Morphosys 

Lumretuzumab (RG7116) Humanized IgG1 HER3 1 Roche, Glycart 
AV-203 Humanized IgG1 HER3 1 AVEO Oncology, 

Biogen 
KTN3379 Human IgG1 HER3 1 Kolltan 

Pharmaceuticals, 
Medimmune 

GSK2849330 Humanized IgG HER3 1 Glaxo group 
TK-A3, TK-A4 Humanized IgG HER3 Preclínica Takis 
EV20 Humanized IgG1 HER3 Preclínica MediaPharma 
Millegen patent anti-HER3 Human IgG1 HER3 Preclínica MilleGen Ab Pharma, 

INSERM 
Sea Lane patent anti-HER3 
(SL175 & SL176) 

Surrobody HER3 Preclínica Sea Lane 
Biotechnologies 

Ablynx patent anti-HER3 Nanobody HER3 Preclínica Ablynx, Merck Serono 
SGP1 Mouse IgG HER3 Preclínica University of Kent 
Merck Co patent anti-HER3 NR HER3 Preclínica Merck & Co 
Immunogen patent anti-
HER3 

Humanized IgG HER3 Preclínica ImmunoGen 

Symphogen patent anti-
HER3 

Mouse IgG HER3 Preclínica Symphogen A/S 

KHK patent anti-HER3 Mouse IgG HER3 Preclínica Kyowa Hakko Kirin Co 
Trellis patent anti-HER3 NR HER3 Preclínica Trellis Bioscience 
UAB patent anti-HER3 NR HER3 Preclínica UAB Research 

Foundation 
Genentech patent anti-HER3 NR HER3 Preclínica Genentech 
Sorrento patent anti-HER3 NR HER3 Preclínica Sorrento Therapeutics 
University of Texas patent 
anti-HER3 

NR HER3 Preclínica University of Texas 

Roche patent anti-Her3 NR HER3 Preclínica Roche 
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Beijing inst. of basic med. 
Sci anti-HER3 

NR HER3 Preclínica Beijing Institute of 
basic Medical sciences 

Bispecifics/multispecifics: 
Istiratumab (MM-141) IgG1 fused to 

two scFvs 
HER3/IGF-1R 2 Merrimack 

Pharmaceuticals 
Duligotumab (MEHD7945A) Two-in-one 

symmetrical 
IgG1 

HER3/EGFR 2 Genentech, Roche 

MCLA-128 Common light 
chain IgG1 

HER3/HER2 ½ Merus B.V. 

Fox Chase patent anti-
HER2/HER3 (ALM) 

Bispecific scFv HER3/HER2 Preclínica Fox Chase Cancer 
Center 

University of Texas patent 
anti-HER2/HER3 (TAb6) 

IgG fused to 
two scFvs 

HER3/HER2 Preclínica University of Texas 

Abbvie anti-EGFR/HER3 DVD-Ig HER3/EGFR Preclínica Abbvie 
FL518 Four-in-one IgG HER3/HER2/EGFR/VEGF Preclínica The Second Military 

Medical University 
CRTB6 Tetravalent 

DVD-Ig 
HER3/HER2/EGFR/VEGF Preclínica The Second Military 

Medical University 
Roche Glycart patent anti-
HER3/cMet 

NR HER3/cMet Preclínica Roche Glycart AG 

Fox Chase patent anti-
EGFR/HER3 

NR HER3/EGFR Preclínica Fox Chase Cancer 
Center 

Futuximab Chimeric 
human/mouse 

HER3/EGFR Preclínica Symphogen 

Roche patent anti-
HER3/HER4 

NR HER3/HER4 Preclínica Roche 

Zymeworks patent anti-
HER2/HER3 

NR HER3/HER2 Preclínica Zymeworks 

Samsung patent anti-c-
MET/HER3 

NR HER3/c-MET Preclínica Samsung Electronics 

Merus patent anti 
HER3/EGFR 

NR HER3/EGFR Preclínica Merus 
Biopharmaceuticals BV 

Merus patent anti 
HER2/HER3 

NR HER3/HER2 Preclínica Merus 
Biopharmaceuticals BV 

Roche patent anti-
HER2/HER3 

NR HER3/HER2 Preclínica Roche 

ZHER3-ABD-ZHER2 Affibody/ ABD 
fusion 

HER3/HER2 Preclínica Affibody AB 

CET-c1H IgG/Affibody 
fusion 

HER3/EGFR Preclínica Zyngenia 

Fab-PEG24-HRG* Fab/HRG 
crosslinkage 

HER3/HER2 Preclínica University of Toronto 

Alternative scaffolds: 
ZHER3 Affibody HER3 Preclínica Affibody AB 

*Sols avaluat com agent d’imatge (biomarcador d’imatge). Abreviatures: NR= No Reportat 

En la taula mostrada es pot observar diferents tipus de format dels agents utilitzats actualment 
en els estudis clínics. Entre aquests trobem: anticossos humans (IgG1, IgG2); anticossos de ratolí; 
anticossos humanitzats (anticossos no-humans els quals la seva seqüència proteica ha sigut 
modificada per incrementar la seva similitud amb els anticossos produïts naturalment en 
humans); surrobody (anticossos no-naturals basats en els receptors de les cèl·lules B i 
desenvolupats per Sea Lane Biotechnologies); Nanobody (anticossos amb un únic domini 
desenvolupat per Ablynx); scFvs (fragment variable de cadena simple, no és un fragment d’un 
anticòs, sinó una fusió de proteïnes de les regions variables dels anticossos); DVD-Ig (domini dual 
i variable d’immunoglobulines); anticossos quimèrics d’humà i ratolí (anticossos formats per la 
fusió de les regions proteiques de ratolins i humans); altres combinacions d’anticossos i 
proteïnes de fusió. 

L’agent que ha avançat més en el desenvolupament clínic és patritumab (U3-1287). Patritumab 
és una immunoglobulina G que va ser generada per XenoMouse® Technology, bàsicament amb 
la generació d’anticossos humans a partir de ratolí transgènic amb locus immunològics humans 
(Arnett et al., 2011). Aquest anticòs indueix la internalització del receptor, la seva degradació, i 
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també la inhibició de l’activació de HER3. De forma conseqüent, patritumab bloqueja tant la 
senyalització del receptor induïda de forma basal i pel lligand. Actualment, patritumab està sota 
avaluació en combinació amb altres agents en assajos clínics de pacients amb càncer de mama, 
cap i coll, pulmó o càncer de pulmó de cèl·lules no-menudes (SCLC) (Malm, Frejd, Ståhl, & 
Löfblom, 2016). 

El seribantumab (MM-121) específic de HER3, desenvolupat per Merrimack Pharmaceuticals. 
Aquest anticòs va ser generat a partir d’una biblioteca de fragments d’unió a l’antigen mostrat 
en fags (Fab). Seribantumab ha mostrat que té un efecte antiproliferatiu en diverses xenografies 
in vivo a causa de la competència amb HRG per la unió amb HER3, també, té l’habilitat per 
downregular HER3 des de les cèl·lules de la superfície, depenent en la línia cel·lular del càncer. 
Línies cel·lulars amb baix nivells d’expressió de HRG juntament amb l’ampliació de HER2 es 
correlacionen amb la falta de resposta al tractament amb seribantumab. Per tant, càncers 
depenent de l’activació de la senyalització de HER3, en oposició a l’activació independent de 
lligand de HER3 en cèl·lules amb sobreexpressió de HER2, són les més adequades per a la teràpia 
amb seribantumab (Garner et al., 2013).  

Una altra aproximació dirigida contra el receptor HER3 està proporcionada per l’anticòs humà 
monoclonal elgemtumab (LJM716) desenvolupat per Novartis. Aquest anticòs bloqueja HER3 en 
una conformació inactiva i evita la seva activació induïda per lligand, encara que no evita que 
HRG s’uneixi al receptor.  

Un altre exemple que podem trobar, és lumretuzumab (RG7116, RO5479599) el qual és un 
anticòs humanitzat desenvolupat per Roche. Aquest anticòs s’uneix al domini I de HER3, i a més, 
la seva regió Fc ha estat alterada per incrementar la seva afinitat cap al receptor Fc-gamma 
(FcγRIIIa) en cèl·lules efectores immunes. Açò permet una potent activació de la citotoxicitat 
intervinguda per cèl·lules depenent d’anticossos (ADCC) tant in vivo com in vitro en comparació 
amb l’anticòs no alterat. També downregula el HER3 de la superfície de la cèl·lula, bloqueja HRG 
de la unió i l’activació del receptor (Malm et al., 2016). El tractament amb lumretuzumab, tant 
utilitzat sol com de forma combinada amb altres anticossos dirigits contra EGFR o HER2, ja ha 
demostrat els seus efectes antitumorals en models. Lumretuzumab no sols està dirigit contra 
cèl·lules dependents de la senyalització de HER3 activa, sinó també, d’aquelles que expressen 
HER3 no-activats en la seva superfície.  

Un altre anticòs específic de HER3 desenvolupat per AVEO Onclogy i Kolltan Pharmaceuticals en 
col·laboració amb Medimmune és l’anticòs humanitzat AV-203. Aquest s’ha mostrat capaç de 
bloquejar el lloc d’unió del lligand del receptor i induir la degradació de HER3 (Meetze et al., 
2012). També Kolltan Pharmaceuticals i Medimmune són responsables de l’agent KTN3379. El 
qual bloqueja HER3 en una conformació inactiva, permetent inhibició tant de la senyalització 
depenent i independent de lligand (Lee et al., 2015). 

En els recents anys, els anticossos bioespecífics o les proteïnes d’afinitat alternatives han 
esdevingut atractives per la teràpia dirigida contra tumors, a causa de la seva funcionalitat 
millorada en comparació amb els monoespecífics. Per exemple, la focalització simultània de dos 
antígens associats a tumors, no freqüentment disponible en cèl·lules normals, podria 
teòricament millorar l’especificitat contra els tumors. Açò requereix que ambdues proteïnes 
puguin ser dirigides simultàniament per un únic agent. En aquests casos en què l’enllaç entre 
receptors és concebible, un agent bioespecífic podria bloquejar o ajuntar ambdues entitats. A 
més, a causa de la complexitat de la naturalesa del càncer, focalitzar contra diferents proteïnes 
és sovint desitjable, el qual ha donat a la idea d’utilitzar anticossos bioespecífics com a 
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alternativa als còctels d’anticossos per teràpia tumoral (Malm et al., 2016). L’ús de la combinació 
requereix la generació i producció de diversos anticossos, i també l’avaluació de cada anticòs de 
forma separada i en combinació, ambdós en assajos preclínics i clínics. Per tant, l’ús d’una simple 
proteïna contra dos o més dianes per permetre, per exemple, el bloqueig simultani de vies 
importants, és un enfocament atractiu. 

D’entre aquests agents bioespecífics trobem duligotuzumab. Desenvolupat per Genentech, 
representa una nova aproximació bioespecifica de HER3. Aquest anticòs simètric té dos llocs 
d’unió idèntics, que són capaços d’unir-se als dominis extracel·lulars III tant del EGFR com del 
HER3. Aquest mecanisme d’unió és possible, ja que els llocs d’unió al EGFR es troben en les 
cadenes pesades de l’anticòs, mentre que els llocs d’unió al HER3 es troben en les cadenes 
lleugeres de l’anticòs. En combinació amb l’agent quimioterapèutic gemcitabine, duligotuzumab 
mostra un efecte antitumoral més potent que els tractaments monoespecífics (Huang et al., 
2013). 

L’anticòs bioespecífic ALM va ser dissenyat per Robinson i els seus col·legues mitjançant la 
lligació de dos scFvs diferents que focalitzen HER2 i HER3 (Robinson et al., 2008). Els resultats 
dels experiments in vitro mostraren que aquesta focalització dual promou una especificitat 
major contra les cèl·lules que expressen HER2/HER3 en comparació a les cèl·lules normals amb 
menors nivells de receptor (Robinson et al., 2008). ALM també indueix la detenció del 
creixement de cèl·lules amb sobreexpressió de HER2. 

Merrimack Pharmaceuticals també ha desenvolupat un anticòs bivalent (capaç de fixar dos 
antígens en la seva superfície) anti-HER3/ anti-IGF-1R, anomenat istiratumab (MM-141), que 
permet ser dirigit contra receptors pertanyents a dues famílies diferents. Aquest anticòs s’uneix 
a HER3 i a IGF-1R, i bloqueja la unió del lligand i l’activació d’ambdós receptors. A més aquest 
anticòs bivalent indueix la degradació d’ambdós receptors, a part, dels complexos que 
continguin qualsevol d’aquests receptors (Fitzgerald et al., 2014). 

Un altre exemple d’anticòs bioespecífic és TAb6, el qual està dirigit contra HER2 i HER3, i és 
semblant al bioespecífic MM-141. TAb6 consisteix en el trastuzumab anti-HER2 genèticament 
fusionat als dominis CH3 amb un scFV específic de HER3 derivat d’un biosimilar del 
seribantumab anomenat Ab6 (Malm et al., 2016). TAb6 indueix la senyalització del receptor i la 
proliferació de línies cel·lulars amb sobreexpressió de HER2, presumptament portant HER2 i 
HER3 en estreta proximitat.  

En addicció als derivats d’anticossos, els scaffolds alternatius han sigut investigats com a 
alternatives als anticossos convencionals. Són una combinació artificial de nuclis conservats de 
proteïnes i regions variables. La seva funció és la d’exercir de molècules amb potencial d’una 
alta afinitat d’unió al lligand, d’aquesta forma poden servir com estructures de suport que poden 
acomodar-se a una activitat d’unió nova i poden obtenir-se per mètodes racionals, o de forma 
més corrent, per tècniques combinatòries d’enginyeria de proteïnes (Nygren & Skerra, 2004). 
Les característiques generals que podem trobar en aquestes proteïnes alternatives d’unió són: 

1) Un marc rígid, que permet la diversificació dels residus o bucles exposats a la superfície
per facilitar la fixació de dianes alternatives sense perdre la seva estructura.

2) Una única cadena polipeptídica de mida relativament petita.
3) Tenen un baix cost i un alt rendiment de producció.
4) Alta solubilitat i estabilitat tèrmica.
5) Una construcció fusionada fàcilment a altres dominis per augmentar la seva valència o

especificitat d'unió addicional.
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Aquestes característiques permeten un major avantatge per focalitzar tumors in vivo (Malm et 
al., 2016). Per exemple, poden proporcionar una penetració rapida en la sang i en els tumors, el 
qual és una característica atractiva per traçar imatges de tumors. 

Molts scaffolds alternatius han sigut descrits, però ZHER3 és l’únic específic del receptor HER3. 
És un Affibody (molècula petita dissenyada per unir-se a un gran nombre de proteïnes amb gran 
afinitat) compost per una agrupació de proteïnes de 58 aminoàcids amb conformació de 3-helix. 
Aquests Affibody específic de HER3 ha mostrat que inhibeix la unió del lligand natural HRG i per 
tant, inhibint així l’activació del receptor, produeix la inhibició del creixement de cèl·lules 
tumorals induïdes per lligand a causa del bloqueig eficient de la fosforilació induïda per HRG tant 
del receptor HER2 com del HER3, així com l’activació downstream de les vies Akt i Erk (Malm et 
al., 2016). En definitiva, aquestes molècules específiques i altament afins a HER3 proporcionen 
una prometedora alternativa als anticossos monoclonals convencionals, tant per, la seva 
aplicació terapèutica com per la seva aplicació en l’obtenció d’imatges. Especialment per la seva 
mida extremadament petita que pot proporcionar una millora en la capacitat de penetrar 
tumors. 

6. DISCUSSIÓ

6.1. RESISTÈNCIA ALS TRACTAMENTS

Un dels principals problemes que s’enfronten totes aquestes teràpies, ja mencionades, és la 
resistència que el càncer ofereix. Actualment la recerca sobre el càncer s’enfronta a aquest 
problema: resistència a les teràpies dirigides moleculars i a la quimioteràpia.  

Si ens centrem en la quimioteràpia, aquesta és un dels principals modes de tractament del 
càncer, però la seva efectivitat està limitada a la resistència als fàrmacs. La resistència a la 
quimioteràpia pot ser dividida en dues àmplies categories: intrínseca o adquirida. La resistència 
intrínseca indica que abans de rebre el tractament de quimioteràpia preexisteixen factors de 
resistència en les cèl·lules tumorals que converteixen la teràpia en inefectiva. La resistència 
adquirida es refereix a aquella que pot ser desenvolupada durant el tractament de tumors que 
eren inicialment sensibles i poden ser causats per mutacions que sorgeixen durant el 
tractament, així com altres respostes adaptatives, com l’augment d’expressió de la diana 
terapèutica i activació compensatòria de vies de senyalització. A més, es reconeix cada cop més 
que els tumors poden contenir un alt grau d’heterogeneïtat molecular (Swanton, 2012), pel que 
la resistència als fàrmacs pot sorgir a través de la selecció induïda per teràpia d’una subpoblació 
de cèl·lules menor i resistent, que estava present en el tumor original. 

Com presentàvem en l’apartat anterior, els avenços en la comprensió de la biologia molecular 
del càncer, porten cap al desenvolupament de fàrmacs dirigits contra alteracions específiques 
dels tumors. Aquestes teràpies moleculars dirigides tenen cada cop més èxit i s’estan convertint 
en una alternativa viable als tractaments actuals, però, igual que en la quimioteràpia, els 
mecanismes de resistència limiten la resposta del pacient. També és important destacar, que els 
mecanismes de resistència a les quimioteràpies citotòxiques i a les teràpies dirigides se 
superposen en gran mesura, de manera que el coneixement obtingut de les investigacions 
anteriors sobre els mecanismes de resistència als fàrmacs citotòxics es poden aplicar per ajudar 
a anticipar i aclarir els mecanismes de resistència a les noves teràpies dirigides (Holohan, Van 
Schaeybroeck, Longley, & Johnston, 2013).  
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Un altre aspecte rellevant a tindre en consideració en fer referència a les diferents teràpies 
existents és la toxicitat per als teixits normals i els efectes farmacocinètics, com ara la solubilitat 
del fàrmac, la seva distribució sistèmica, el metabolisme i l’eliminació. Aquests factors són 
factors importants que poden limitar la quantitat de fàrmac que arriba al tumor, i condicionen 
el tractament aplicat al pacient.  

Pel que fa al tumor, diversos mecanismes de resistència poden funcionar, com l’augment del 
flux de fàrmac, mutacions de la diana del fàrmac, la reparació del dany del DNA, l’activació de 
vies de senyalització alternatives i l’evasió de la mort cel·lular.  

6.1.1. TRANSPORT DEL FÀRMAC 

Diverses proteïnes transportadores de membrana cel·lular (destacant les proteïnes 
transportadores ABC) s’han relacionat amb la resistència als tractaments quimioterapèutics d’ús 
comú mitjançant la promoció del flux del fàrmac (mecanisme de transport actiu en el qual 
s’impulsa substàncies tòxiques indesitjades a través de bombes de corrent especifiques) 
(Fletcher, Haber, Henderson, & Norris, 2010).  

6.1.2. ALTERACIONS EN LA DIANA DEL FÀRMAC 

La resposta al fàrmac i la seva resistència pot ser afectada per alteracions en la diana del fàrmac, 
com mutacions o canvis en els nivells d’expressió. Per exemple, l’increment de l’expressió de la 
diana del fàrmac reduiria l’efectivitat dels inhibidors de la diana perquè més molècules diana 
hagueren de ser inhibides per aconseguir un efecte terapèutic. 

Els càncers sovint depenen de mutacions específiques oncogèniques que ocorren en quinases, 
tot i això, la proliferació de cèl·lules amb residus gatekeeper (residus conservats que es troben 
en el lloc d’unió de l’ATP en moltes quinases) és un mecanisme comú de resistència als agents 
dirigits contra aquestes quinases oncogèniques. Per exemple, aquestes mutacions han sigut 
reportades en altes taxes de resposta als inhibidors de l’EGFR com el gefitinib (Holohan et al., 
2013). 

6.1.3. REPARACIÓ DEL DANY DEL DNA 

Molts fàrmacs quimioterapèutics indueixen el dany del DNA tant de forma directa (per exemple, 
fàrmacs amb base de platí) o de forma indirecta (per exemple, inhibidors de topoisomerases). 
La resposta cel·lular al dany del DNA és reparar o produir la mort de la cèl·lula, per tant, la 
maquinària de reparació del DNA de les cèl·lules cancerígenes té una gran influencia en l’eficàcia 
dels fàrmacs que danyen el DNA. El dany en el DNA indueix l’aturada del cicle cel·lular, el qual 
ha evolucionat per donar temps a les cèl·lules perquè aquestes reparen el dany produït. En 
alguns càncers, la regulació de l’aturada del cicle cel·lular és interrompuda a causa del guany de 
funció dels oncogens alterats i/o a la pèrdua de funció dels gens supressors de tumors alterats. 
Per exemple, mutacions del p53, el qual té un rol important en la regulació de nombrosos punts 
de control del cicle cel·lular, pot interrompre l’aturada induïda d’aquesta reparació del DNA 
(Holohan et al., 2013). Aquest oncogen es trobà en excés en el 80% dels càncers humans, sent 
l’oncogen més abundant en aquesta patologia. També p53 està involucrat en la inducció de 
l’apòptosi, i la seva mutació està freqüentment associada amb la resistència als fàrmacs.  

Inhibició de la reparació del dany del DNA en cèl·lules cancerígenes es una estratègia terapèutica 
obvia per a ser usada en combinació amb agents que danyin el DNA. A més, els càncers 
freqüentment tenen una disfunció en almenys una via de reparació del DNA, el qual pot portar 
cap a dependències completes en vies alternatives de reparació que siguin redundants en les 
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cèl·lules normals, per tant poden ser inhibides per induir la mort de cèl·lules cancerígenes 
especifiques.  

6.1.4. RESPOSTES ADAPTATIVES QUE PROMOUEN LA RESISTÈNCIA 

Nombroses respostes intrínseques poden ser desencadenades i promoure així la supervivència 
de les cèl·lules. Entre aquestes respostes troben: 

• Activació de la senyalització de supervivència.
Diversos estudis han destacat l’activació del receptor EGFR com un mecanisme de
resistència enfront de tractaments quimioterapèutics (Van Schaeybroeck et al., 2005).

• Bypass oncogènic i via de redundància.
A pesar que la inhibició dels senyals de supervivència poden augmentar la sensibilitat
als tractaments quimioterapèutics i així poder explotar l’addicció tumoral a mutacions
especifiques de guany de funció, els agents moleculars dirigits contra aquestes vies
estan subjectes a diversos mecanismes de resistència adaptativa. Per exemple, s’ha
identificat el receptor HER3 i la senyalització downstream a través de la via PI3K-Akt com 
un important mecanisme de resistència adaptativa a les teràpies contra el EGFR, tant in
vivo com in vitro (Sergina et al., 2007). Aquest mecanisme ha sigut nomenat com “bypass 
oncogènic” o “reprogramació de quinases” perquè la diana del fàrmac (receptor) es
manté inalterada i continua inhibida, però quinases alternatives són activades degut a
un bucle de feedback adaptatiu o a causa de mutacions genètiques que són
seleccionades durant el tractament. Aquest mecanisme és el principal de la resistència
als nous agents de la teràpia molecular dirigida (Carrión-Salip et al., 2012).
La relació entre el receptor HER3 i l’activació de la senyalització de PI3-Akt, es troba en
el fet que aquest receptor té el nombre més gran de residus tirosina en la cua C-terminal
una vegada fosforil·lada. En ser la via de senyalització PI3-Akt la més important en la
proliferació de la cèl·lula, sovint la seva activació condueix a la resistència als fàrmacs
contra el càncer. Per tant, és comprensible que una de les principals conseqüències
biològiques de l’activació de HER3 sigui la fallida de la teràpia contra el càncer.

6.2. COMBINATÒRIA

En la recerca contra el càncer un dels fets més ben acollits i venerats és aconseguir la reducció 
de les morts per leucèmia infantil. Des dels 1960 fins als 2000, els investigadors han aconseguit 
impulsar el número d’infants que han sobreviscut a aquest càncer. El que sovint es passa per alt, 
és que aquestes victòries dramàtiques contra el càncer infantil més comú van ser fetes no per 
la invenció de nous fàrmacs o tecnologies, sinó a través de la revaluació de les eines en aquell 
moment disponibles: amb anàlisis exhaustius dels fàrmacs i les estratègies d’aplicació 
d’aquestes en combinació amb altres teràpies (Ledford, 2016).  No va ser sols una mescla dels 
fàrmacs, sinó una forma d’entendre els mecanismes i descobrir que els hauria de donar en cada 
moment als pacients.  

Com s’ha anat observant en els apartats anteriors, EGFR, HER2 i HER3 estan tots implicats en el 
desenvolupament i la progressió del càncer. A més el HER3 és un dels receptors responsables 
de l’adquisició de resistències en els diferents tractaments. La inhibició combinatòria de 
múltiples quinases (incloent-hi el receptor HER3) podria ser una possibilitat terapèutica on 
l’activació de receptors quinasa alternatius sigui responsable de l’adquisició de la resistència. 

També s’ha de tenir en compte que dissenyar aquestes teràpies combinatòries requeriria més 
estudis preclínics, és a dir, més temps. I de la mateixa forma que l’atenció a la combinació amb 
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quimioteràpies va avivar els avanços en la lluita contra les leucèmies pediàtriques, la 
combinatòria amb diferents fàrmacs pot significar suficients avanços per a posar-la en pràctica, 
però no estarà exemptà d’una planificació acurada per elaborar els emparellaments correctes i 
la distribució idònia d’aquestes.    

6.3. CRITERIS ÈTICS I SOSTENIBILITAT 

Actualment, i a pesar de ser una malaltia molt difícil de tractar, molts esforços estan centrats a 
buscar-hi una cura. Quan aquesta aparegui -si apareix, no estarà exempta de polèmica.  

La salut malauradament, ha sigut vista com un negoci més i mai ha estat lliure d’especulació. Si 
actualment ja hi ha problemàtica entorn de la venda de tractaments fraudulents contra el 
càncer, com el recent cas ocorregut a les Illes Balears on dos professors venien un fals 
medicament al qual atribuïen propietats curatives contra el càncer (Bohórquez, 2017), la situació 
no serà diferent en un futur pròxim. A més, el desenvolupament d’una possible cura podria ser 
equiparable a la polèmica que va sorgir fa un parell d’anys amb el medicament contra l’hepatitis 
C, virus amb milions d’afectats i responsable dels milers de trasplantaments hepàtics que es 
produeixen anualment. El tractament amb sofosbuvir, marca Sovaldi, fabricat per Gilead (que 
no va inventar el fàrmac, sinó que va comprar el laboratori que el va crear) va suposar una 
millora substancial respecte als altres fàrmacs, ja que aquesta tenia una eficàcia superior i estava 
destinada a curar el 90% dels casos. El problema: el seu tractament va arribar a costar més de 
60.000 euros en Europa, va ser criticat arreu del món pel seu cost abusiu (Advanced Research 
Institute, 2014). Aquest va ser venut arreu del món amb un preu específic per a cada mercat 
(d’acord a les negociacions de cada govern amb la companyia posseïdora del producte patentat), 
el que a Europa o als Estats Units costava milers de dòlars a Egipte el preu sols arribava als 900 
dòlars (provocant el turisme sanitari cap Egipte). Aquest és un exemple del que ocorre quan la 
salut de les persones és incorporada al mercat. Ja que el fet que un tractament eficaç, que pot 
ser produït a un preu raonable, es mantingui fora de l’abast de la majoria dels pacients afectats 
és un gran fracàs col·lectiu.  

Aquests fets obren la polèmica per part de l’estat a si val pena finançar aquests medicaments 
quan el que ofereixen és tan sols una probabilitat de millora i no una cura definitiva.   

Abans que ens topen amb casos semblants en el tractament del càncer, el sistema d’innovació 
farmacèutica i d’accés als medicaments necessita una reforma integral que equilibri les prioritats 
dels comerciants amb l’interès del públic més ampli. 

A més, també cal recordar que a pesar que el càncer sigui un problema molt important, tota la 
recerca científica i el desenvolupament de noves teràpies han de ser regides per uns principis 
ètics i sostenibles. No podem sacrificar ni la moral ni la preservació dels sistemes biològics amb 
el fi d'obtenir avenços científics, perquè no són objectius excloents i els dos poden conviure. Així 
en aquest treball s'ha volgut donar exemple i sols s'ha imprès l'imprescindible, tota la resta de 
documents s'han mantingut en format digital. 

7. CONCLUSIONS

In the past decade, it has been witnessed remarkable progress in the treatment of EGFR and 
HER2-positive cancer with different monoclonal and chemotherapy treatments. However, a 
proportion of patients continue without treatment and other treated continue to relapse.  
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It has been learned that combined anti-tyrosine kinase therapies might be superior to single-
agent strategies. An emerging appreciation of the crucial role of HER3 in the function and 
transforming capabilities of Erbb-mediated pathways continues to drive the search for new 
approaches to inhibiting HER3 to treat human cancers. And with evidence that emphasizes the 
importance of HER3 signalling in several different human cancers, today over 40 different HER3-
targeting agents are already in development (table 1). 

Furthermore, the role of HER3 in acquired resistance against targeted therapies toward other 
epidermal growth factor receptors underscores the importance of HER3 as a drug target even in 
cases when HER3 itself is not one of the primary nodes associated with tumorigenesis. Due to 
the complexity of signalling pathways and the ability of cancer cells to escape therapeutic 
agents, by for instance upregulation of alternative signalling routes, it may be essential for many 
cancer therapies to act on several targets. The extensive cross-talk within the epidermal growth 
factor receptor family, along with the implication that targeting of HER3 may be required for 
efficient inhibition of the PI3K/Akt pathway, suggests that HER3-targeting agents may be highly 
suitable for combination therapies targeting other receptors. It is thus not surprising that many 
of the HER3-targeting mAbs are being evaluated in clinical trials in combination with, for 
instance, trastuzumab, pertuzumab, cetuximab and erlotinib. Alternatively, simultaneous 
targeting of more than one receptor can be provided by the use of bispecific molecules, which 
has become an attractive tumour targeting approach in recent years. Since both the number of 
available formats and different target combinations for multispecific proteins are vast, the 
concept of multispecificity opens possibilities for a tremendous number of potential clinical 
applications. The ability of tumour cells to escape signalling through upregulation of other 
receptors warrants development of bispecific HER3-targeting agents. 

Antibody-based therapy aimed at preventing ligand binding to HER3 seems promising, although 
it remains unclear whether the oncogenic activation of EGFR and HER2 and subsequent dimer 
formation depends on ligand binding. Preventing the formation of the most potent mitogenic 
signalling unit, HER2–HER3, using antibodies that inhibit dimerization has already shown clinical 
benefits in HER2-positive breast cancer, and a series of ongoing studies will further define the 
role of these antibodies. 

The demonstration that a range of tumor subtypes are oncogene dependent underscores the 
need to identify molecular markers that will ensure specific therapies are directed towards those 
patients who will gain the greatest benefit. The development of molecular markers beyond ErbB 
expression is gaining momentum and the activation state of HER3 and its heterodimers might 
provide more accurate information on the likely response to individual therapies that target the 
ErbB family. Indeed, the HER3 status of tumor cells might be more relevant in this respect than, 
for example, HER2 overexpression, given the ability of HER3 to endow tumor cells with 
resistance (intrinsic or acquired) to the current TKIs and monoclonal antibodies that target HER2. 
such mutations could bypass the suppression of HER3-dependent signaling. As noted previously, 
loss of functionality of the tumor suppressor protein PTEN, which normally antagonizes PI3K 
function, allows signaling through the PI3K–Akt pathways and has been implicated in the 
acquisition of trastuzumab resistance in cancers. 

A rational approach is now needed to design and evaluate potential combinations that target 
multiple or pivotal players in oncogenic signaling cascades. 

Different targeting agents can provide different pros and cons in different settings. The use of 
combinatorial protein engineering is a powerful method in this context, enabling the generation 
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of new affinity proteins of essentially any scaffold of choice. The exploration of a wide range of 
different tumor markers in combination with different targeting strategies may facilitate the 
development of substantially improved cancer drugs. 
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