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RESUM  

Avui en dia la metàstasi segueix sent una de les principals causes de mort dels pacients amb càncer 

i el nombre d’afectats augmenta amb els anys. El tractament d’aquesta malaltia sol ser dificultós, 

ja que es pot manifestar diferent en cada pacient i sovint es detecta en fases molt avançades, quan 

les cèl·lules tumorals ja s’han dispersat. 

La metàstasi normalment es produeix en estadis finals del càncer i pot estar relacionada amb 

tumors molt avançats o grans neoplàsies primàries. Aquesta es produeix en diverses etapes, en les 

quals les cèl·lules tumorals migren del tumor primari cap a l’òrgan diana, on hi formen un tumor 

secundari. Això pot estar provocat per diversos factors i s’ha vist, que existeix un nombre elevat 

de molècules implicades. El tractament d’aquesta malaltia s’ha centrat principalment en la 

inhibició d’aquestes molècules i en incidir en les etapes inicials del procés metastàtic. 

Les metal·loproteïnes (MMPs) són unes de les principals molècules implicades en la metàstasi, 

que poden remodelar la matriu extracel·lular (MEC) en el tumor primari i permetre així, la 

dispersió de les cèl·lules malignes. A més, també poden promoure la formació d’un nínxol 

premetastàtic en l’òrgan diana, per tal d’afavorir la colonització de les cèl·lules tumorals. 

La majoria de les estratègies i assajos clínics que fins ara s’han dut a terme per la inhibició de la 

metàstasi i de les MMPs, no han mostrat un gran èxit. En aquest treball, s’han analitzat algunes 

de les estratègies en desenvolupament per la inhibició de la metàstasi com: les nanopartícules, els 

biomarcadors, la immunoteràpia i els antibiòtics. En concret, per inhibir les MMPs s’han analitzat 

teràpies com: els inhibidors químics, els inhibidors de l’expressió gènica, els anticossos i les 

nanopartícules. En general, aquestes han mostrat un elevat potencial en models in vitro i in vivo, 

però de moment encara es troben en fases pre-clíniques o en assajos clínics en fase I, III o en fase 

de selecció dels pacients. 

Malauradament el tractament de la metàstasi continua sent un repte i és per això que és necessari 

la creació de noves estratègies per eradicar-la. Per fer-ho, és important conèixer tots els processos 

i la funció de totes les molècules implicades, així com aconseguir una inhibició més selectiva i 

especifica d’aquestes. A més, són de gran interès les estratègies que es basen en la prevenció de 

la malaltia, per tal de poder-la detectar en estadis més inicials. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Hoy en día la metástasis sigue siendo una de las principales causas de muerte de los pacientes con 

cáncer y el número de afectados aumenta con los años. El tratamiento de esta enfermedad suele 

ser dificultoso, ya que se puede manifestar diferente en cada paciente y se detecta en fases muy 

avanzadas, cuando las células tumorales ya se han dispersado. 

La metástasis normalmente se produce en estadios finales del cáncer y puede relacionarse con 

tumores avanzados o grandes neoplasias primarias. Esta se produce en distintas etapas, en las 

cuales las células tumorales migran del tumor primario hacia el órgano diana, donde forman un 

tumor secundario. Esto puede ser provocado por diversos factores y se ha visto, que existe un 

número elevado de moléculas implicadas. El tratamiento de esta enfermedad se ha centrado 

principalmente en la inhibición de dichas moléculas y en incidir en las etapas iniciales del proceso 

metastásico. 

Las metaloproteínas (MMPs) son unas de las principales moléculas implicadas en la metástasis, 

que pueden remodelar la matriz extracelular (MEC) en el tumor primario y permitir así, la 

dispersión de las células malignas. Además, también pueden promover la formación del nicho 

premetastásico en el órgano diana, para favorecer la colonización de las células tumorales. 

La mayoría de las estrategias y ensayos clínicos que hasta ahora se han llevado a cabo para la 

inhibición de la metástasis y de las MMPs, no han mostrado un gran éxito. En este trabajo, se han 

analizado alguna de estas estrategias en desarrollo para la inhibición de la metástasis como: las 

nanopartículas, los biomarcadores, la inmunoterapia y los antibióticos. En concreto, para inhibir 

las MMPs se han analizado terapias como: los inhibidores químicos, los inhibidores de la 

expresión génica, los anticuerpos y las nanopartículas. En general, estas han mostrado un elevado 

potencial en modelos in vitro e in vivo, pero de momento se encuentran en fases pre-clínicas o en 

ensayos clínicos en fase I, III o en fase de selección de los pacientes. 

Desafortunadamente el tratamiento de la metástasis continúa siendo un reto, por esta razón es 

necesario la creación de nuevas estrategias para erradicarla. Por eso es importante conocer todos 

los procesos y la función de todas las moléculas implicadas, así como conseguir una inhibición 

más selectiva y específica de estas. Además son de gran interés las estrategias basadas en la 

prevención de la enfermedad, para poderla detectar en estadios más iniciales. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Nowadays metastasis continues to be one of the leading causes of death in cancer patients and the 

number of cases increases over the years. Treatment of this disease is difficult, because it can 

develop differently depending on the patient and because it is often detected in advanced stages, 

when the tumor cells have already spread to other tissues.  

Metastasis usually occurs in late stages of cancer and it can be related to advanced tumors or large 

primary neoplasms. This disease proceeds in different phases, in which tumor cells migrate from 

the primary tumor to the target organ, where they form a secondary tumor. This can be caused by 

some factors and it has been seen, that there are many molecules involved in metastasis 

progression. Therefore, the treatment of this illness is especially focused on inhibiting these 

molecules and the initial stages of the metastatic process. 

Metalloproteinases (MMPs) are one of the main molecules involved in metastasis, which can 

remodel the extracellular matrix (ECM) in the primary tumor and allow the dispersion of 

malignant cells. Moreover, these proteins can also promote the formation of a premetastatic niche 

in the target organ, in order to facilitate tumor cell colonization. 

Most of the strategies and clinical trials that have been used so far for inhibiting metastasis and 

MMPs, have not been very successful. In this work, it has been analysed other strategies that are 

under development to inhibit metastasis such as: nanoparticles, biomarkers, immunotherapy or 

antibiotics. In particular, to inhibit MMPs it has been analysed chemical inhibitors, gene 

expression inhibitors, antibodies and nanoparticles. In general they have demonstrated high 

potential in in vitro and in vivo models, but they are still in preclinical phases or in clinical trials 

in phase I, III or in patient recruitment. 

Unfortunately, metastasis treatment remains a challenge and strategies to eradicate it are still 

needed. Because of that, it is important to know all the processes and the functions of all molecules 

involved, and to achieve a more selective and specific inhibition of these molecules. In addition, 

strategies based in the prevention of this illness are of great interest, in order to detect metastasis 

in earlier stages. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Càncer  

El càncer engloba un conjunt de malalties que es caracteritzen pel desenvolupament de cèl·lules 

anormals que es divideixen, creixen i es poden dispersar a qualsevol part del cos (Puente & de 

Velasco, 2019). 

Les cèl·lules tumorals, a diferència de les cèl·lules normals, són immortals i es multipliquen sense 

fi. Això pot ser causat per la presència de mutacions i canvis epigenètics que alteren els 

mecanismes de regulació de la replicació i l’apoptosi (mort cel·lular programada). Aquestes 

mutacions poden ser provocades per factors com: errors en la replicació de l’ADN i factors 

ambientals. Quan l’ADN es replica sovint, l’enzim que s’encarrega d’aquesta funció (ADN 

polimerasa) pot provocar errors i es poden acabar produint mutacions. Les cèl·lules en condicions 

fisiològiques, quan presenten alguna mutació o alteració, engeguen mecanismes de reparació de 

l’ADN. Si aquesta mutació o alteració que s’ha produït no pot ser reparada, les cèl·lules entren 

en apoptosi. Ara bé, això no és sempre així, ja que en el cas de les cèl·lules tumorals, quan 

desenvolupen alguna mutació aquesta no és reparada (Puente & de Velasco, 2019). Els factors 

epigenètics, els quals es troben sota la influència dels factors ambientals, també poden tenir un 

gran efecte en l’aparició de cèl·lules tumorals. Aquests impliquen canvis heretables i reversibles, 

mitjançant els quals l’expressió gènica es modifica, però no impliquen canvis en la seqüència de 

l’ADN (Tomasetti et al., 2017). Tot això pot acabar produint processos com l’activació 

d’oncogens, que participen en el creixement de les cèl·lules tumorals (Bell, s.d.). Un altre factor 

clau que s’ha de tenir en compte, són les mutacions o pèrdua de funció de gens supressors de 

tumors com el p53, que quan es troba inactiu no indueix l’apoptosi de les cèl·lules tumorals (Roth 

et al., 1999; Roy & Saikia, 2016).  

Tots aquests factors poden acabar provocant la proliferació cel·lular i la formació d’una massa 

coneguda com a tumor o neoplàsia. Aquesta terminologia s’utilitza en la majoria de càncers 

excepte en les leucèmies i càncers en la medul·la òssia, també anomenats limfomes (Roy & 

Saikia, 2016). No tots els tumors o neoplàsies són malignes, ja que quan són benignes no tenen 

la capacitat de disseminar-se i infiltrar-se en altres teixits (Puente & de Velasco, 2019). Ara bé, 

quan aquestes cèl·lules tumorals són malignes poden envair altres teixits i dispersar-se arreu, 

aquest fenomen es coneix com a metàstasi i sol ser la principal causa de mort dels pacients amb 

càncer (Seyfried & Shelton, 2010).  

Les dades més recents que s’han pogut obtenir de l’International Agency for Research on Cancer 

indiquen que a Espanya l’any 2020 els càncers amb més prevalença varen ser: càncer de còlon 

(14.3%), càncer de pròstata (12.3%), càncer de mama (12.1%), càncer de pulmó (10.3%), càncer 
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de bufeta (6.6%), càncer de ronyó (3%), càncer de pàncrees (2.9%) (International Agency for 

research, 2020). Per l’obtenció d’aquestes dades s’han tingut en compte ambdós sexes i totes les 

edats. Durant els últims anys la detecció i el risc a patir càncer ha augmentat, però la mortalitat 

s’ha reduït. L’any 2018 per exemple, les morts causades per càncer a Espanya varen disminuir un 

1,3% respecte anys anteriors (Puente & de Velasco, 2019; SEOM, 2020). 

Hi ha diversos factors que poden predisposar a l’aparició d’un càncer com per exemple: sobrepès, 

baix consum de fruites i verdures, absència d’activitat física, tabaquisme, alcoholisme, 

contaminació ambiental i inflamació crònica; també s’ha vist que alguns càncers poden ser 

heretables (Danaei et al., 2005; Hussain et al., 2003). A més, l’incapacitat del sistema immunitari 

per identificar aquestes cèl·lules i posteriorment eliminar-les, també té un paper molt important 

en l’aparició d’un càncer (Hanahan & Weinberg, 2011). 

És important identificar el tipus de tumor i els mecanismes moleculars que hi estan implicats. Un 

cop identificat es pot classificar a partir del sistema TNM, que és un dels sistemes més acceptats 

d’estadiatge clínic per la classificació dels tumors malignes. La categoria T del sistema TNM, fa 

referència a l’extensió del tumor primari, la N a la presència de ganglis limfàtics regionals afectats 

i la M a la presència de metàstasi distant. Clínicament a més, es descriuen quatre estadis del tumor 

(0-IV), sent 0 l’estadi en el qual el tumor està localitzat al teixit d’origen o in situ i l’estadi IV, 

que ens indica que hi ha hagut un alt grau de dispersió del càncer o metàstasi (Brierley, 2017). 

Aquesta classificació ens pot donar una idea aproximada de quin serà el pronòstic del pacient.  

Avui en dia existeixen diferents mecanismes per tractar-lo. El més comú és la cirurgia, però també 

es pot fer ús de la radioteràpia o la quimioteràpia. A més, es poden fer tractaments hormonals, 

trasplantaments, teràpia fotodinàmica, criocirurgia (ús de baixes temperatures per eliminar teixits 

anormals), immunoteràpia i teràpia gènica (Roy i Saikia 2016). 

1.2. Metàstasi 

Tal com s’havia mencionat anteriorment, algunes cèl·lules tumorals malignes poden envair altres 

teixits i dispersar-se creant nous tumors i, això és el que es coneix com a metàstasi. La 

manifestació d’aquesta en òrgans vitals sol ser a l’estadi final del càncer i sol relacionar-se amb 

una elevada taxa de mortalitat i un mal pronòstic (Obenauf & Massagué, 2015).  

La majoria de tumors metastàtics no responen a tractaments terapèutics i en la majoria de pacients 

es solen detectar massa tard, quan el càncer s’ha estès considerablement (Fidler & Kripke, 2015).   

Per estudiar la metàstasi és important conèixer la tipologia de tumor primari i l’entorn (òrgan o 

teixit) en el qual es troba. Normalment es relaciona amb neoplàsies primàries grans o tumors molt 

avançats, encara que també pot aparèixer quan els tumors primaris encara són petits (Fidler & 
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Kripke, 2015). Ara bé, la metàstasi no és un procés que es produeixi sempre quan hi ha presència 

d’un tumor maligne, és bastant subjectiva al tipus de càncer i no actua sempre als mateixos òrgans 

i teixits, ja que existeix una certa especificitat entre les cèl·lules metastàtiques i els òrgans diana. 

Els òrgans més susceptibles a patir metàstasi són el pulmó, el nòdul limfàtic, la medul·la òssia, el 

fetge, la pleura, els ovaris i els ossos (Fidler & Kripke, 2015; Zeeshan & Mutahir, 2017). Cada 

òrgan té una accessibilitat diferent i la infiltració de les cèl·lules tumorals en aquests pot variar 

per tant, és necessari un mecanisme d’infiltració i colonització diferent en cada cas. L’origen 

cel·lular, les propietats del tumor, l’afinitat que tenen les cèl·lules tumorals pel teixit i la 

circulació, determinarien en part aquesta propagació cap a certs òrgans (Nguyen et al., 2009). És 

per tant seva heterogeneïtat, el que impedeix que es pugui realitzar un bon tractament i una 

detecció precoç d’aquesta.  

1.2.1. Causes de la metàstasi 

El càncer pot ser provocat per diversos factors i s’està investigant si la metàstasi pot tenir el mateix 

origen. Diversos autors indiquen, que la desregulació gènica del tumor primari i la metàstasi 

podrien estar correlacionades (Gupta & Massagué, 2006; Nguyen et al., 2009). 

Com s’ha comentat anteriorment, les cèl·lules tumorals es poden haver originat per mutacions i 

canvis epigenètics en el tumor primari. Aquestes mutacions inicials no són suficients per a l’inici 

de la metàstasi, ja que també és important que s’expressin gens metastàtics que permetin: la 

motilitat cel·lular, la transició epitelial mesenquimàtica, la degradació extracel·lular, 

l’angiogènesi i l’evasió del sistema immune. Aquests gens poden participar tan in situ (en el tumor 

primari) a l’inici de la metàstasi, com en la dispersió i colonització de l’òrgan secundari. Per 

exemple, el VEGF i les metal·loproteïnes (MMPs) es poden expressar tant en el tumor primari, 

com en l’òrgan diana (Nguyen et al., 2009; Zeeshan & Mutahir, 2017). 

Un cop s’ha format el tumor primari, aquest pot reclutar cèl·lules del sistema immune com els 

macròfags, que quan s’associen a processos oncogènics s’anomenen macròfags associats a tumors 

o TAMs. Aquests secreten quimiocines, proteases o citocines com les MMPs, el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α), el factor de creixement transformant beta (TGF-β) o les interleuquines IL-

1Beta o IL-8, que produeixen una inflamació de la zona on es troba el tumor. S’ha vist que si el 

microambient que envolta el tumor es troba afectat, es veu afavorida la dispersió de les cèl·lules 

tumorals (Gupta & Massagué, 2006). A més, algunes citocines com el TGF-β o la pèrdua de 

funció de proteïnes de membrana com l’E-cadherina, indueixen la transició epitelial 

mesenquimàtica (TEM). A conseqüència d’això, les cèl·lules epitelials es poden transformar en 

cèl·lules mesenquimàtiques i dispersar-se, ja que perden les adhesions cel·lulars i afavoreixen 

l’inici de la metàstasi (Nguyen et al., 2009; Zeeshan & Mutahir, 2017). S’ha vist que TGF-β té un 

paper dual i que pot actuar com a supressor o com activador de la metàstasi. Al principi del procés 
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tumoral, aquest actua com un inhibidor a causa de les seves capacitats inhibitòries del creixement 

i de les seves capacitats apoptòtiques. Quan el tumor va progressant, aquest factor és incapaç 

d’inhibir el creixement de les cèl·lules tumorals i és llavors, quan facilita el procés metastàtic 

(Quintanilla et al., 2012).  

Les cèl·lules tumorals tenen mecanismes per evadir el sistema immunitari. Això pot ser causat 

per l’activació del factor nuclear kappa-beta (NF-kB) juntament amb el factor STAT3, que 

bloquegen la maduració de les cèl·lules dendrítiques, que formen part del sistema immunitari 

innat (Nguyen et al., 2009; Zeeshan & Mutahir, 2017). La desregulació d’algunes citocines com 

el TGF-β o la IL-10 també es relacionen amb processos d’immunosupressió (Gupta & Massagué, 

2006). Aquest procés també pot ser provocat per la unió entre la proteïna 1 de mort cel·lular 

programada (PD-1), expressada per les cèl·lules immunes, i el lligand 1 de mort cel·lular 

programada (PD-L1), expressat per les cèl·lules tumorals (Steeg, 2016). 

Les cèl·lules tumorals no actuen com la resta de les cèl·lules pel que fa a l’obtenció d’energia. 

Les cèl·lules normals l’obtenen principalment per oxidació aeròbica del piruvat en els 

mitocondris. En canvi les cèl·lules malignes encara que tinguin suficient oxigen, tendeixen a 

obtenir energia per un procés de glucòlisi anaeròbica seguida d’una fermentació làctica. Aquest 

fenomen s’anomena efecte Warburg i produeix una gran acumulació d’àcid làctic, que fa variar 

molt el pH de la zona disminuint-lo i augmentant l’acidesa. Això genera un microambient 

desfavorable que pot promoure la migració cel·lular (Wang et al., 2015).  

Sovint, el tumor primari es troba en una situació de falta d’oxigen o hipòxia. Això és es deu a que 

durant el seu creixement, la capacitat dels vasos sanguinis es veu sobrepassada i apareixen zones 

del tumor faltades d’oxigen. Quan les cèl·lules tumorals es troben en aquesta situació d’hipòxia, 

indueixen un factor anomenat factor-1 induïble de la hipòxia (HIF-1), que a part de relacionar-se 

amb una major agressivitat d’aquestes cèl·lules, activa gens que promouen l’angiogènesi 

(formació de vasos sanguinis), un metabolisme anaeròbic, la supervivència cel·lular i la invasió 

(Gupta & Massagué, 2006). 

El procés d’angiogènesi, es deu entre d’altres, a la sobreexpressió de la glicoproteïna VEGF. 

Aquesta causa l’angiogènesi al voltant del tumor afavorint el creixement, ja que els vasos 

sanguinis permeten el subministrament de tots els nutrients necessaris i també l’eliminació dels 

productes del metabolisme. A més, també es veu relacionada amb una major dispersió de les 

cèl·lules tumorals, ja que serveix com a via de sortida per arribar a la circulació. Encara que 

l’angiogènesi afavoreixi la dispersió, s’ha vist que no sempre és necessària, ja que les cèl·lules 

tumorals també poden migrar a través dels vasos preexistents (Carmeliet, 2005).  
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Un altre factor causant de la metàstasi, que es parlarà amb detall més endavant, podria ser la 

degradació de la matriu extracel·lular (MEC), ja que quan aquesta s’altera, es pot relacionar amb 

un augment de la dispersió de les cèl·lules tumorals. Les responsables d’aquest fenomen són les 

anomenades matrix metalloproteinases o MMPs (Gupta & Massagué, 2006). 

1.2.2. Etapes de la metàstasi  

La metàstasi i la seva patogenicitat no es donen per processos aleatoris, sinó que es produeixen 

en diverses fases o etapes com: la invasió local, la intravasació, la supervivència en la circulació 

sanguínia o limfàtica, l’extravasació, la infiltració, la fase de latència i la colonització dels nous 

teixits (Figura 1) (Obenauf & Massagué, 2015).  

La primera etapa d’invasió local, es relaciona amb l’activació de processos com la TEM, la 

inflamació i la degradació de la MEC. Per tant, la primera etapa consisteix en la remodelació del 

microambient del tumor primari i l’activació de factors metastàtics, que poden ser alliberats per 

les cèl·lules tumorals o pels TAMs i, que acabaran promovent la dispersió de les cèl·lules 

malignes (Obenauf & Massagué, 2015).  

Després de la invasió local, es produeix l’entrada als vasos sanguinis o intravasació de les cèl·lules 

tumorals, on s’anomenen cèl·lules tumorals circulants o CTC. Això és possible gràcies a la pèrdua 

de funció de molècules com la caspasa-8, la qual permet l’entrada a la circulació i l’evasió de la 

mort cel·lular un cop les cèl·lules tumorals estan circulant. Tot i això no sobreviuen totes, ja que 

Figura 1. Passos i funcions biològiques de les cèl·lules tumorals en el procés metastàtic. En color gris es mostren les 
cèl·lules dels òrgans distants (Ganesh & Massagué, 2021).  
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la supervivència de les CTCs es pot veure limitada pel sistema immunitari. Les que sobreviuen 

són les que tenen la capacitat d’infiltrar-se en altres teixits i òrgans i que a més, disposen de 

mecanismes per fer-ho. Sovint les cèl·lules tendeixen a patir una apoptosi anomenada anoikis, 

que es produeix quan aquestes no estan unides a la matriu extracel·lular o s’hi uneixen 

inadequadament. Resistir a l’anoikis pot permetre sobreviure en la circulació (Frisch & Screaton, 

2001). Quan les cèl·lules migren és favorable que ho facin formant una espècie de clústers o 

agrupacions, ja que s’ha vist que tenen més possibilitats de sobreviure, dispersar-se i colonitzar 

(Douma et al., 2004). Les plaquetes també permeten la seva supervivència durant les primeres 

hores després de la intravasació, ja que funcionen com una espècie “d’escut” envers el sistema 

immune (Gupta & Massagué, 2006; Obenauf & Massagué, 2015). 

Quan surten de la circulació es produeix l’extravasació o la sortida cap a l’òrgan diana. Aquesta 

es produeix, ja que les CTC s’uneixen a l’endoteli o teixit vascular i això promou la ruptura dels 

vasos. Un cop les cèl·lules surten de la circulació, on s’anomenen cèl·lules tumorals disseminades 

(DTC), han d’adaptar-se i infiltrar-se en el microambient de l’òrgan diana. Alguns òrgans són 

molt més accessibles per les característiques dels vasos sanguinis que els envolten, com és el cas 

dels vasos fenestrats per exemple. Aquests com que són discontinus, són més permissibles al pas 

de molècules i de CTC, com per exemple la medul·la òssia o el fetge. Altres òrgans com el cervell, 

són de més difícil accés a causa de la barrera hematoencefàlica, que dificulta molt el pas de 

molècules (Nguyen et al., 2009). 

Anteriorment s’ha vist, que algunes molècules poden actuar en el tumor primari i a l’òrgan diana. 

Aquestes poden remodelar l’ambient de l’òrgan i formar un “nínxol premetastàtic”, per tal de 

permetre una millor extravasació i posterior colonització de les DTC. Aquest procés es produeix 

abans de l’extravasació i és possible, ja que les futures cèl·lules immunitàries o progenitors 

hematopoètics que deriven de la medul·la òssia, reben factors hormonals secretats per les cèl·lules 

tumorals. Aquests progenitors hematopoètics es dirigeixen a l’òrgan diana on hi secreten 

molècules com les MMPs, el TNF-α o el VEGF, que remodelen el microambient de l’òrgan i 

augmenten entre d’altres, la permeabilitat vascular (Zeeshan & Mutahir, 2017).  

Posteriorment a l’extravasació, es produeix la infiltració cap al teixit diana que serà afavorida per 

les molècules comentades. Després de la infiltració i anterior a la colonització es pot produir una 

fase de latència, que serà més duradora depenent del tipus de càncer. Es creu que una fase de 

latència més curta es relaciona amb una major agressivitat, ja que el temps entre la infiltració i la 

colonització és més curt. Les DCT en estat de latència, han de tenir capacitat per sobreviure i per 

reiniciar l’activitat quan sigui possible. Pot ser que trobem agrupacions de cèl·lules que es trobin 

inactives o bé, cèl·lules tumorals en un estadi de latència on existeixi un equilibri entre la taxa 

d’apoptosi i la taxa de creixement. Aquesta fase permet que durant aquest període, les cèl·lules 
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tumorals adquireixin noves mutacions que els serviran per adaptar-se a l’ambient de la zona cap 

on han proliferat. A més, quan les cèl·lules tumorals es troben latents difícilment poden ser 

detectades i eliminades a partir d’agents quimioterapèutics. Quan les condicions són favorables, 

les cèl·lules en estat de latència es reactiven i inicien la colonització dels òrgans secundaris 

formant nous tumors o tumors secundaris, que és el que es coneix com a metàstasi (Neophytou et 

al., 2019; Nguyen et al., 2009; Obenauf & Massagué, 2015). 

1.2.3. Teràpies actuals per la metàstasi 

Les etapes d’invasió i intravasació de la metàstasi, són difícils d’intervenir terapèuticament quan 

les cèl·lules tumorals ja es troben en la circulació. Ara bé, si la metàstasi es detecta en estadis 

primerencs, es podria arribar a incidir en aquestes rutes. Més endavant es discutirà alguna de les 

estratègies que estan en desenvolupament per inhibir-les. Per la dificultat que suposa detectar-les, 

s’ha intentat focalitzar la teràpia en altres fases com la latència o la colonització. Els tractaments 

per inhibir aquesta última encara estan en estudi i actualment, no se’n coneix cap per poder-la 

aturar. També s’està intentant esbrinar quines són les zones concretes on es produeix la fase de 

latència, per tal d’inhibir la reactivació de les cèl·lules tumorals (Ganesh & Massagué, 2021; 

Steeg, 2016).  

Per aturar la metàstasi o prevenir la seva aparició, també és important eliminar el tumor primari 

mitjançant cirurgia. Per ajudar a eradicar-lo, es pot fer un tractament amb quimioteràpia o 

radioteràpia abans de la cirurgia (teràpia neoadjuvant) o després (teràpia adjuvant). Aquesta 

última també pot servir per eliminar les CTCs que s’hagin pogut dispersar (Ganesh & Massagué, 

2021; Steeg, 2016).  

Una altra estratègia és l’ús de medicaments com el Denosumab, el qual ha tingut més efectes 

positius en la majoria d’estudis. Aquest és un anticòs que s’uneix al factor NF-Kb i interromp la 

metàstasi òssia. En alguns casos, quan les cèl·lules tumorals proliferen, es dirigeixen cap als ossos 

i alliberen factors que generen NF-Kb. Aquest promou la inflamació i la degradació òssia, que fa 

que s’alliberin factors com el TGF-β, que activa de nou les cèl·lules tumorals. La teràpia adjuvant 

amb Denosumab, sembla ser efectiva per eliminar la metàstasi òssia en pacients que patien càncer 

de pròstata o càncer de mama post menopàusic i que a més, rebien tractament amb inhibidors per 

l’aromatasa (Ganesh & Massagué, 2021; Steeg, 2016).  

La immunoteràpia també es pot utilitzar com a tractament per la metàstasi. Com s’ha vist algunes 

molècules com el PD-L1, que són secretades per les cèl·lules tumorals, s’encarreguen d’afeblir o 

suprimir la resposta immunitària de l’hoste. La immunoteràpia es pot basar en la inhibició 

d’aquestes molècules, per tal que les cèl·lules tumorals puguin ser eliminades pel sistema immune 

(Steeg, 2016).  



8 

 

La remodelació de la matriu extracel·lular també s’ha vist, que en processos patològics, pot 

produir un augment de la dispersió de les cèl·lules tumorals i la creació d’un microambient 

premetastàtic, per poder colonitzar l’òrgan diana. Inhibir aquest procés podria ser important per 

aturar o disminuir la migració cel·lular i la colonització. Alguna de les estratègies per la seva 

inhibició seran explicades més endavant (Feng et al., 2020; Ganesh & Massagué, 2021; Steeg, 

2016). 

A més d’aquestes aproximacions, s’han realitzat alguns assajos clínics amb altres compostos per 

inhibir la metàstasi per exemple amb inhibidors com el Bevacizumab o el Saracatinib. El 

Bevacizumab és un anticòs que s’uneix i inhibeix el factor VEGF, interferint en el procés 

d’angiogènesi i reduint el creixement del tumor primari. S’ha vist que també pot augmentar la 

supervivència d’alguns pacients, però malauradament en alguns casos, aquest medicament sol 

actuar només en el tumor primari i la metàstasi no es veu reduïda (Steeg, 2016). El Saracatinib és 

un inhibidor de la quinasa Src, que quan es troba activada es relaciona amb un augment de la 

metàstasi. Malauradament, aquest inhibidor no va mostrar una elevada activitat i no es va observar 

una millora dels pacients (Gangadhar et al., 2013).  

La majoria dels medicaments són poc específics a l’hora d’actuar, ja que solen malmetre l’òrgan 

en el qual s’ha produït la metàstasi (Mody & Bekaii-Saab, 2018). A més, encara que alguns hagin 

sigut efectius com el Denosumab, utilitzar-los per incidir en els tumors primaris tampoc sol ser 

molt eficaç, ja que aquests solen presentar una estructura vascular complexa i una elevada pressió 

hidrostàtica, que dificulta l’arribada del medicament (Feng et al., 2020; Fidler & Kripke, 2015; 

Ganesh & Massagué, 2021; Steeg, 2016). Per aquests motius, més endavant s’avaluaran algunes 

de les teràpies que actualment estan en desenvolupament per inhibir la metàstasi.     

1.3. Metal·loproteïnes  

Aquestes proteïnes formen part d’una família anomenada endoproteinases zinc-dependents, que 

poden estar involucrades en processos fisiològics com l’organogènesi o cicatrització, però com 

s’ha vist, també poden estar involucrades en processos patològics com la inflamació, 

l’angiogènesi o la metàstasi. 

Les metal·loproteïnes (MMPs), actuen degradant els components de la MEC, modulant les 

interaccions entre cèl·lula-cèl·lula o cèl·lula-MEC. La MEC és una estructura tridimensional que 

es troba envoltant les cèl·lules, suportant els teixits i englobant els òrgans i a més, és un 

compartiment dinàmic que pot interaccionar amb factors de creixement, agents quimiotròpics i 

altres factors que regulen la proliferació cel·lular, supervivència i diferenciació. La MEC, està 

implicada en permetre la viabilitat cel·lular i ordenar l’espai extracel·lular, així com contribuir en 

la integritat mecànica, rigidesa i elasticitat de la pell, vasos, tendons i òrgans. Està composta per 
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unes 300 proteïnes i les més representatives són els proteoglicans o el col·lagen. L’alteració dels 

seus components suposa la pèrdua de la seva funció, el qual pot influir en el funcionament tant de 

les cèl·lules com dels òrgans (Coronato et al., 2012; Kreis, 1999; Paolillo & Schinelli, 2019).  

Les MMPs són un grup de 24 metal·loproteïnes, que són secretades en forma de proenzim o 

zimogen (estat inactiu de l’enzim) i normalment s’activen a l’espai extracel·lular. Aquestes s’han 

classificat segons el substrat que degraden de la matriu (Coronato et al., 2012). 

- Col·lagenases: en formen part la MMP-1, la MMP-8, la MMP-13 i la MMP-18. Poden 

trencar el col·lagen intersticial I, II i III, donant lloc a col·lagen desnaturalitzat o gelatina.  

- Gelatinases: la MMP-2 i la MMP-9, que degraden el col·lagen desnaturalitzat o gelatina, 

elastina... La MMP-2 pot ser expressada en condicions normals per cèl·lules de l’estroma 

dels teixits, en canvi la MMP-9 no sol estar present en teixits normals i la solen secretar 

monòcits i macròfags.  

- Estromalisines: la MMP-3, la MMP-10 i la MMP-11, que digereixen diversos 

components de la matriu. Les solen generar fibroblasts que s’activen per l’alliberació 

d’una glicoproteïna de membrana (EMMPRIN), produïda per les cèl·lules tumorals.  

- Matrilisines: la MMP-7 i la MMP-26 que són les més senzilles, remodelen la matriu 

activant altres proteases i solen ser expressades per les cèl·lules tumorals.  

- Metal·loproteïnes associades a membrana (MT-MMPs): formen part de les 

membranes basals i intervenen en l’activitat proteolítica d’altres MMPs.  

Les MMPs estructuralment estan compostes per diferents dominis, que solen compartir tots els 

grups (Figura 2) (Coronato et al., 2012; González-Ávila et al., 2010). 

- Pèptid senyal o predomini: per transportar l’enzim des de l’interior de la cèl·lula fins a 

la membrana i que posteriorment, és eliminat.  

- Domini propeptídic: format per una seqüència peptídica amb un residu de cisteïna, que 

interactua amb el domini catalític.  

- Domini catalític o zona activa: conté un àtom de zinc i altres dominis variables.  

- Pèptid d’unió: uneix el domini catalític amb el domini tipo hemopexina.  

- Domini tipo hemopexina: participa en la unió amb els substrats específics de les MMPs, 

determina la seva afinitat pel substrat i permet la unió amb els inhibidors endògens.  
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- Domini transmembrana: domini que s’associa a la membrana plasmàtica en el cas de 

les MT-MMPs. 

Les MMPs quan se sintetitzen es troben inactivades, ja que el domini pro-pèptid conté una cisteïna 

que interacciona amb el zinc de la zona catalítica i manté l’enzim en estat latent. Quan aquest pro-

pèptid es modifica o s’elimina, la unió entre el zinc i la cisteïna es desestabilitza permetent 

l’activació total de l’enzim. Hi ha enzims proteolítics com la plasmina, que poden desestabilitzar 

aquesta unió zinc-cisteïna (González-Ávila et al., 2010; Ray & Stetler-Stevenson, 1994). 

Com s’ha comentat anteriorment, aquests enzims contenen un domini en la seva estructura 

anomenat domini tipo hemopexina. En aquest domini s’hi poden unir substrats específics per les 

MMPs o inhibidors endògens (produïts a l’interior de l’organisme) com els inhibidors tissulars 

de les metal·loproteïnes (TIMPs), que regulen l’activitat de les MMPs i les inactiven. Existeixen 

4 tipus: el TIMP1, el TIMP2, el TIMP3 i el TIMP4 on cada un pot tenir una funció i una efectivitat 

diferent, depenent de la MMP sobre la qual actuïn. És fonamental que hi hagi una regulació dels 

nivells de les MMPs i dels TIMPs, per tal de mantenir un equilibri o homeòstasi, que és essencial 

per un correcte funcionament. A més, s’ha vist que una menor expressió de TIMPs, es relaciona 

amb un augment de la invasió de les cèl·lules tumorals (Coronato et al., 2012; Ray & Stetler-

Stevenson, 1994). 

Les MMPs participen en varis processos de la metàstasi. Un cop es troben activades s’uneixen a 

la membrana basal de la MEC, la remodelen i permeten una major migració de les cèl·lules 

tumorals. Quan les MMPs s’activen, també permeten l’alliberació o activació d’altres molècules, 

que produeixen un augment de la dispersió com el VEGF o el TGF-β. Aquestes també poden 

interaccionar amb proteïnes de membrana com l’E-cadherina, que participava en el procés de 

TEM. A més com s’ha vist, les MMPs també poden formar un nínxol premetastàtic, que afavoreix 

la dispersió de les cèl·lules tumorals cap als òrgans diana (Coronato et al., 2012; Shay et al., 

2015).  

 

Figura 2. Estructura general de les MMPs amb totes les parts corresponents. El domini transmembrana només 
correspondria a les MT-MMPs. L’extrem NH+ fa referència a l’extrem amino terminal (N terminal) i l’extrem 
COO- fa referència a l’extrem carboxilo terminal (C terminal). Modificat de Coronato et al. (2012) i González-
Ávila et al. (2010). 
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2. OBJECTIUS 

Although the molecular mechanisms that lead to metastasis are increasingly understood, the 

current treatments have yielded very poor results.  

The objective of this bibliographic work is to review and discus some new therapeutic options 

that are in development for metastasis treatment. 

In particular, since matrix metalloproteases (MMPs) are involved in the metastatic process, this 

work will focus on these molecules as potential target for metastasis treatment and discuss the 

most relevant strategies that are in development for their inhibition.  
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3. MATERIALS I MÈTODES 

Aquesta revisió bibliogràfica s’ha realitzat des del novembre del 2020 a juny del 2021. Les bases 

de dades utilitzades han sigut: Google Scholar, PubMed, Elsevier, llibres i pàgines web. S’han fet 

cerques més generals i seguidament, se n’han fet de més exhaustives per afinar els resultats. A 

més, s’han tingut en compte majoritàriament els articles amb un mínim de 20 cites, des de l’any 

2015 fins a l’any 2021. La cerca s’ha fet principalment en anglès i s’han seleccionat aquells 

articles que parlaven sobre càncer, metàstasi, estratègies terapèutiques per la metàstasi, 

metal·loproteïnes i estratègies per inhibir les metal·loproteïnes.  

Per la introducció al càncer s’han usat les paraules: cancer, causes of cancer, cancer mechanisms, 

tumour i TNM, on s’han escollit els nou articles més rellevants, que enfocaven el càncer d’una 

manera general. Alguns d’ells anteriors al 2015, ja que fan referència a les causes del càncer que 

ja es coneixien anteriorment. També s’ha utilitzat la vuitena edició del llibre TNM Classification 

of Malignant Tumours en format PDF, que ha sigut l’edició més actualitzada que s’ha pogut trobar 

en aquest format. A més, s’han utilitzat diferents pàgines web per definicions i per les 

estadístiques del càncer l’any 2020, que han sigut les dades més recents.  

Per l’apartat on s’introdueix la metàstasi, les causes i les etapes, les paraules clau utilitzades han 

sigut: metastasi, metastasi tropism, Joan Massagué, susceptible organs AND metastasis, causes 

of metastasis, metastatic cascade, stages of metastasis, on s’han escollit cinc revisions, que per la 

seva rellevància algunes han sigut anteriors al 2015. A més, s’han utilitzat revisions del doctor 

Joan Massagué, ja que els seus estudis s’han centrat principalment en la metàstasi i les seves 

revisions han sigut de gran utilitat per entendre-la d’una manera clara i concisa.  

Per les estratègies de la metàstasi a la introducció, s’han utilitzat les paraules clau següents: 

targeting metastasis, strategies to inhibit metastasis, metastasis treatment, inhibition of 

metastasis, mechanisms to inhibit metastasis, inhibition AND metastasis, on s’han escollit quatre 

revisions. En aquest cas s’han considerat només articles posteriors a l’any 2015, ja que ha sigut 

necessari obtenir revisions actuals. També han sigut de gran interès les de l’any 2021, per poder 

veure l’evolució de les teràpies al llarg dels anys.  

Per la introducció a les metal·loproteïnes s’han usat diferents paraules clau: metalloproteases 

AND metastasis, matrix metalloproteases, MMP function in metastasis, ECM, role of MMPs i rol 

de las metaloproteinas, on s’han fet servir sis revisions. Aquestes s’han escollit perquè s’hi 

indicava l’estructura, activació, classificació i funció de les metal·loproteïnes. Com que el 

coneixement d’aquests enzims és bastant antic, s’han utilitzat dues revisions anteriors al 2015. 

Cal remarcar, que no s’ha trobat una gran quantitat de revisions recents que parlessin d’aquestes 

proteïnes d’una forma general. A més, també s’ha utilitzat la segona edició del llibre Extracellular 
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Matrix, Anchor and Adhesion Proteins per aconseguir una definició més precisa de la matriu 

extracel·lular.  

Per resultats i discussió de les estratègies per la inhibició de la metàstasi, s’han utilitzat les 

següents paraules clau: metastasis treatment, targeting metastasis, inhibition of metastasis, 

clinical trials for metastasis i drugs in clinical trials for metastasis inhibition, on s’han escollit 

set articles. Les paraules clau utilitzades per resultats i discussió de les metal·loproteïnes han 

sigut: metalloproteases inhibitors, matrix metalloproteases, metalloproteases inhibitors in 

development i metalloproteases inhibition for metastases treatment, on s’han seleccionat quatre 

revisions i quatre articles. Aquests han servit per fer una cerca més específica de les estratègies 

en desenvolupament i en aquest cas, no s’han tingut en compte el nombre de citacions, ja que 

alguns articles eren bastant actuals.  
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4. RESULTATS  

4.1. Noves estratègies pel tractament de la metàstasi 

a) Nanopartícules:  

Les nanopartícules són partícules de mida nanomètrica utilitzades en diversos camps de la 

biomedicina i, que poden servir pel transport de medicaments, anticossos i altres molècules. 

Alguns exemples són les partícules sòlides lipídiques (SLPs), que transporten l’agent 

quimioterapèutic Doxorubicina (Dox) o bé, les nanopartícules que transporten taxà, un agent 

anticancerós. Aquestes últimes s’uneixen a unes cèl·lules involucrades en el procés metastàtic, 

anomenades fibroblasts associats al càncer (CAF) (Gonciar et al., 2019). Les nanopartícules 

poden ser dirigides al microambient tumoral mitjançant anticossos o per difusió passiva, ja que 

durant l’angiogènesi els vasos i les cèl·lules endotelials proliferen ràpidament i són més 

permeables (Sutradhar & Amin, 2014).  

En un estudi concret per tractar la metàstasi pulmonar s’han utilitzat les SLPs, formades d’una 

matriu lipídica que encapsulen la Dox. Quan aquesta s’encapsula, és més eficaç que si 

s’administra lliurement, ja que produeix menys efectes secundaris, els òrgans estan menys afectats 

i no es degrada tan fàcilment. A més, el fàrmac s’allibera de forma estable, constant i durant un 

període més llarg de temps, sense necessitat d’administrar més dosis (Valdivia et al., 2021).  

Per comprovar aquests resultats in vivo, es van tractar ratolins amb Dox, SLPs, i SLPs-Dox i es 

va veure, que les nanopartícules es dirigien als pulmons. Tal com es mostra a la Figura 2, les 

zones metastàtiques es van reduir en el grup tractat amb SLPs-DOX (Valdivia et al., 2021). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imatges dels pulmons metastàtics de cada grup 
experimental. Les zones metastàtiques s’observen com a punts negres 
en la superfície dels pulmons. També s’observen les seccions 
histològiques mitjançant una tinció hematoxilina-eosina. Els teixits 
metastàtics s’indiquen amb un asterisc (Valdivia et al., 2021). 
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Els tumors primaris sovint es troben en un estat d’hipòxia, que 

a part de promoure la metàstasi, incrementa la resistència a les 

teràpies que generen espècies reactives d’oxigen (ROS), en el 

microambient tumoral. Alguna d’aquestes teràpies són la 

quimioteràpia o la teràpia fotodinàmica (PDT). Aquesta última 

consisteix en excitar amb llum d’una determinada longitud 

d’ona, una molècula anomenada fotosensibilitzador, que 

reacciona amb l’oxigen i genera ROS en els teixits tumorals 

(Dos Santos et al., 2019). L’excés de ROS danya l’ADN, 

proteïnes o lípids, el qual acaba conduint a la mort de les 

cèl·lules tumorals. Per aquesta raó, la hipòxia s’ha intentat 

solucionar mitjançant nanopartícules que alliberen alts nivells 

d’oxigen de forma continuada, per tal que les teràpies comentades tinguin efecte (Ruan et al., 

2021). Dins d’aquest camp un estudi que ha sigut d’interès, està basat en l’ús d’una nanopartícula 

artificial lipídica que conté perfluocarbó (PFC), que permet el transport d’oxigen. Els 

fotosensibilitzadors quan són irradiats, transfereixen l’energia al PFC i aquest allibera oxigen. 

Això permet solucionar la hipòxia i al mateix temps, la formació de ROS a les cèl·lules tumorals 

(Figura 3) (Ruan et al., 2021).  

b) Biomarcadors: 

Una altra estratègia és l’ús de biomarcadors per prevenir l’aparició de la metàstasi o detectar-la 

en estadis primerencs. Diverses molècules com els microARNs (miARNs), els exosomes o els 

“long non-coding” ARNs, poden ser potencials biomarcadors. Concretament en un estudi s’han 

identificat dos miARNs, que poden ser indicadors de càncer de mama metastàtic al cervell. 

Aquests són petits ARN no codificants, que es troben en el sèrum o plasma i que tenen una mida 

d’uns 20-25 nucleòtids. A més, poden estar implicats en el càncer regulant l’expressió d’alguns 

oncogens (Zhang et al., 2007). A partir de microarrays es va estudiar la seva expressió i es va 

veure, que el mir-4428 i el mir-4480 podien ser possibles indicadors per la metàstasi cerebral 

(Sato et al., 2019).  

Els exosomes com s’ha vist, també poden ser utilitzats com a biomarcadors. Aquests són unes 

vesícules lipídiques nanomètriques, que poden ser secretades per les cèl·lules normals o tumorals 

i, que es poden trobar en diferents fluids com la sang o la saliva. Els exosomes participen en la 

comunicació intercel·lular a partir del transport d’ARNs (miARNs, ARNm i “long non-coding” 

ARNs) i proteïnes. El miR-203, que actua activant els TAMs, i el miR-25-3p, que promou la 

formació del nínxol premetastàtic, són algunes de les molècules que es troben sobreexpressades 

a l’interior dels exosomes i, que es relacionen amb el càncer colorectal (CRC) metastàtic en el 

Figura 3. Il·lustració esquemàtica de 
l’estructura i disseny de l’agent OXY-
PDT. El PFC i els fotosensibilitzadors 
són encapsulats per lípids. Els 
fotosensibilitzadors es troben 

uniformement dispersats a l’interior de 
la monocapa lipídica i el PFC al centre 

de la nanopartícula (Ruan et al., 2021).  
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fetge o el pulmó (Xiao et al., 2020). Actualment s’estan duent a terme alguns assajos clínics amb 

biomarcadors exosomals, que es troben en fase de reclutament o selecció dels pacients, pel 

diagnòstic de malalties com la metàstasi pulmonar o la metàstasi òssia (Perocheau et al., 2021). 

c) Immunoteràpia:  

Algunes cèl·lules immunitàries com les natural killer (NK) o les cèl·lules mieloides (que després 

es diferencien en granulòcits, monòcits, eritròcits o plaquetes), poden estar involucrades en 

processos anti-tumorals o en processos metastàtics, com la remodelació del microambient 

tumoral. Una estratègia per combatre la metàstasi, es basa en inhibir aquestes cèl·lules mitjançant 

anticossos com anti-CD137/4-1BB, ja que CD137 és un receptor coestimilador que es troba 

sobreexpressat en les NK i, que pot promoure la metàstasi òssia (Carnevalli et al., 2021; Jiang et 

al., 2019).  

Per inhibir les cèl·lules mieloides també es poden utilitzar molècules o anticossos, dirigits contra 

CSF1R (Carnevalli et al., 2021). Aquest és un receptor situat a la superfície dels macròfags, que 

ajuda a la supervivència i a la proliferació de les cèl·lules tumorals (Achkova & Maher, 2016). 

Un exemple de molècula inhibidora de CSF1R és la BLZ945, que actualment es troba en fase I 

d’un assaig clínic pel tractament de tumors sòlids avançats (Lewis et al., 2021). En la majoria de 

casos la inhibició d’aquest receptor en ratolins in vivo, s’ha vist que pot reduir els TAMs 

(Carnevalli et al., 2021). 

d) Antibiòtics:  

La microbiota pot estar involucrada en malalties com el CRC metastàtic al fetge i, l’ús 

d’antibiòtics podria ser una estratègia per evitar-ho. La barrera vascular intestinal (GVB), actua 

com un control d’accés de molècules i microorganismes a la circulació. Tenir uns mals hàbits 

alimentaris pot fer que alguns microorganismes de la microbiota intestinal, es modifiquin i 

trenquin aquesta barrera. Això podrà permetre la dispersió de bacteris i cèl·lules tumorals, des de 

l’intestí cap a altres òrgans. En un estudi s’ha vist com la soca C17 d’Escherichia coli, pot trencar 

la GVB mitjançant el factor de virulència Virf. Posteriorment aquests bacteris es podran dirigir a 

òrgans com el fetge, on gràcies al reclutament de cèl·lules immunitàries podran promoure la 

formació del nínxol premetastàtic. Aquests a més, es poden trobar en el tumor primari i es creu 

que també poden promoure la dispersió de les CTC reclutant les cèl·lules immunes. En un estudi 

in vivo utilitzant ratolins, es va veure que aplicant conjuntament la vancomicina, la neomicina i 

l’ampicil·lina, que són antibiòtics d’ampli espectre, es reduïa el nombre de bacteris al fetge i a 

l’intestí, el qual va resultar en una disminució de la metàstasi (Bertocchi et al., 2021). 

 



17 

 

4.2. Metal·loproteïnes 

Donat que les MMPs faciliten la migració de les cèl·lules tumorals i participen en la generació 

d’una zona premetastàtica, s’han dissenyat diverses estratègies per inhibir-les. El coneixement de 

la seva estructura ha sigut de gran utilitat, ja que molts dels medicaments produïts inicialment 

s’unien a l’ió zinc del seu domini catalític, que és un domini molt conservat entre aquestes 

proteïnes. Per aquest motiu, aquests medicaments s’anomenen d’ampli espectre i solen presentar 

efectes secundaris com la toxicitat musculoesquelètica, que pot consistir en la inflamació de les 

articulacions. A més, el fet que inhibeixin la majoria de les MMPs pot suposar un desavantatge, 

ja que a part d’intervenir en processos fisiològics s’ha vist, que alguna MMP com la MMP-8, 

també pot impedir la metàstasi. Per aquesta raó, és important inhibir específicament aquestes 

proteïnes (Fischer & Riedl, 2020; Raeeszadeh-Sarmazdeh et al., 2020; Winer et al., 2019; Zhong 

et al., 2018).  

El Batimastat i el Marimastat, que es mostren a la Figura 4, són exemples de medicaments d’ampli 

espectre. Anteriorment en experiments in vitro i in vivo, havien mostrat efectes prometedors, però 

malauradament en els assajos clínics no van donar els resultats esperats. El Batimastat presentava 

una baixa biodisponibilitat si se subministrava de forma oral i si se subministrava 

intravenosament, presentava efectes secundaris com la peritonitis. El Marimastat en canvi, 

mostrava una bona biodisponibilitat, però presentava toxicitat musculoesquelètica i la 

supervivència dels pacients tampoc va millorar (Fischer & Riedl, 2020; Raeeszadeh-Sarmazdeh 

et al., 2020; Winer et al., 2019; Zhong et al., 2018). 

Alguns autors com Fischer & Riedl (2021) o Winer et al. (2019), proposen altres estratègies per 

la inhibició de les MMPs. Algunes d’aquestes seran avaluades com a possibles agents terapèutics 

per tractar la metàstasi. A causa de la gran quantitat de MMPs que existeix, aquests mecanismes 

s’han basat principalment en la inhibició de la MMP-2 i la MMP-9, que segons Lin et al. (2019), 

solen estar involucrades en el procés metastàtic. Tot i això, s’han inhibit altres proteases com la 

MMP-14, que també hi pot estar implicada (Coronato et al., 2012). 

 

Figura 4. (A) Estructura del Batimastat (Batimastat: uses, interactions, mechanism 
of action | DrugBank online, s.d.). (B) Estructura del Marimastat (Marimastat: Uses, 

Interactions, Mechanism of Action | DrugBank Online, s.d.). 

A B 
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a) Inhibidors químics:  

Una de les estratègies principals és l’ús d’inhibidors químics com JNJ09066 (inhibidor de la 

MMP-9), ND-322 (inhibidor de la MMP-2) o ARP-100 (inhibidor de la MMP-2), que poden ser 

prometedors a causa de la seva especificitat per inhibir MMPs concretes (Scannevin et al., 2017; 

Webb et al., 2017). 

Un dels estudis que ha sigut d’interès s’ha basat en l’ús 

de JNJ0966, que pot unir-se al zimogen de la MMP-9 

i impedir la seva activació (Lin et al., 2019). 

Concretament s’uneix a una de les seves zones 

d’escissió anomenada Arg-106/Phe-107, que fa que els 

aminoàcids propers es reorientin, no es doni l’escissió i 

l’enzim no es pugui activar (Scannevin et al., 2017).  

En models experimentals in vitro i en ratolins in vivo es va veure, que l’administració de JNJ0966 

inhibia la MMP-9 i això disminuïa la migració de les cèl·lules tumorals. (Figura 5) In vivo també 

es va observar, que si JNJ0966 s’administrava juntament amb altres agents quimioterapèutics com 

l’Oxaliplatí (Oxa) o la Dox, es podia inhibir el creixement tumoral, la metàstasi i a més, 

augmentava la supervivència dels ratolins (Lin et al., 2019). 

b) Inhibidors de l’expressió gènica:  

Una altra estratègia es pot basar en inhibir l’expressió gènica d’algunes MMPs concretes, com la 

MMP-2 o la MMP-9. Per fer-ho es poden utilitzar ARNs d’interferència com els “small hairpins” 

(shARNs) o els miARNs (Abba et al., 2014; Gondi et al., 2004).  

En un estudi in vitro pel tractament de retinoblastoma metastàtic, s’utilitzen els shARNs per 

inhibir l’expressió gènica de la MMP-2 i de la MMP-9. En aquest cas es va veure que en afegir 

els shARNs s’incrementava l’apoptosi de les cèl·lules tumorals. A més, es va observar una menor 

expressió dels ARNm de la MMP-2 i la MMP-9, el qual va comportar que es reduís la viabilitat, 

la migració i la invasió de les cèl·lules tumorals (N. Meng et al., 2020). 

En un altre estudi per tractar el càncer epitelial d’ovari metastàtic, també s’utilitzen els shARNs 

per inhibir el gen de la MMP-9. In vitro es va observar una reducció dels ARNm i baixos nivells 

d’expressió de la MMP-9, el qual va conduir a una disminució de la migració de les cèl·lules 

tumorals. (Figura 6) En ratolins in vivo l’apoptosi de les cèl·lules tumorals va augmentar, en canvi 

la seva viabilitat i el creixement tumoral, es van veure reduïts en el grup tractat (Guo et al. 2015). 

Figura 5. Caracterització estructural del 
complex JNJ09066 (en blau) i ProMMP-9. 

S’observa com JNJ09066 s’uneix als residus 
d’arginina (Arg-106) i de fenilalanina (Phe-
107) (Scannevin et al., 2017). 
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c) Anticossos:  

Per inhibir les MMPs també es pot utilitzar l’anticòs Fab 3369, que s’uneix al domini catalític de 

la MMP-14 o bé, altres anticossos monoclonals com AB0046, AB0041 o REGA-3G12, que 

s’uneixen al domini catalític de la MMP-9 (Ling et al., 2017; Raeeszadeh-Sarmazdeh et al., 2020). 

Concretament en un estudi s’utilitza l’anticòs Fab 3369 pel tractament de càncer de mama triple 

negatiu (TNBC) metastàtic. In vitro es va veure, que aquest anticòs impedia la degradació de la 

MEC i la invasió de les cèl·lules tumorals. A més en ratolins in vivo, Fab 3369 reduïa la hipòxia, 

la progressió tumoral i la metàstasi (Ling et al., 2017). 

En un altre estudi on s’utilitza l’anticòs AB0041, es van obtenir resultats positius in vitro i in vivo, 

ja que es va reduir el creixement tumoral, la metàstasi i no produïa toxicitat musculoesquelètica. 

Per aquesta raó, posteriorment es va humanitzar i es va anomenar Andecaliximab (ADX). És a 

dir, es va combinar una porció d’anticòs de ratolí amb una porció d’anticòs humà, per evitar que 

fos eliminat pel sistema immunitari (Raeeszadeh-Sarmazdeh et al., 2020). L’ADX es troba 

actualment en fase III d’un assaig clínic pel tractament d’adenocarcinoma gàstric avançat. En 

aquest assaig l’ADX, es combina amb un grup de tres agents quimioterapèutics (Oxiplatí, 

Leucovorin i Fluorouracil) anomenat MFOLFOX6, per comprovar la seva eficàcia. Per motius 

Figura 6. El silenciament de la MMP-9 suprimeix el creixement tumoral in vivo.  
(A) El pes del tumor es va mesurar 21 dies després  que els ratolins es tractessin 
amb el plasmidi indicat. (B) El volum del tumor va ser mesurat a diferents temps. 
(C) La viabilitat de les cèl·lules tumorals es va mesurar a partir de l’assaig MTT. 
(D) L’apoptosi cel·lular es va observar a partir de l’assaig Tunel. *P<0.05 vs. 

control. Psi-NC: grup tractat amb un plasmidi sense inhibidor. Psi-MMP-9: grup 
tractat amb un plasmidi amb l’inhibidor de la MMP-9 (Guo et al. 2015). 
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desconeguts, només es van obtenir beneficis en pacients majors de 65 anys, en els quals es va 

observar un augment de la supervivència i de la supervivència lliure de progressió (SLP), que és 

el temps en el qual els pacients no empitjoren i la malaltia no progressa (Shah et al., 2021).  

d) Nanopartícules:   

Les nanopartícules també s’han considerat una bona estratègia per inhibir les MMPs. Per fer-ho, 

algunes es basen en transportar medicaments com la Dox, juntament amb un inhibidor de la 

MMP-2 (Qian et al., 2020). Altres en canvi, consisteixen en unes nanopartícules d’òxid de zinc, 

que alliberen calci i generen ROS, el qual s’ha vist relacionat amb una reducció de la MMP-9 in 

vitro (D. D. Guo et al., 2015).  

Concretament en un estudi per tractar el càncer de fetge metastàtic al pulmó, s’utilitza una 

nanopartícula amb una coberta de polilisina modificada (MPL). Aquesta transporta un derivat 

més citotòxic de la Dox anomenat Dox-Sh, que s’uneix covalentment amb un pèptid inhibidor de 

la MMP-2, mitjançant un pont disulfur. El conjunt format pel pèptid inhibidor i la Dox-Sh 

s’anomena PDC, que quan es troba encapsulat, és més estable i més difícil de ser eliminat pel 

sistema immune (Qian et al. 2020).  

La membrana de la nanopartícula es va dissenyar per tal que canviés 

la seva càrrega depenent del pH de la zona i així, poder alliberar el 

PDC. S’ha vist que en condicions reductores i acídiques, el pont 

disulfur entre la Dox-Sh i el pèptid es trenca. D’aquesta manera, el 

pèptid s’uneix a una de les zones actives de la MMP-2 anomenada 

butxaca S1’ i impedeix la seva activació. La Dox-Sh en canvi, entra a 

l’interior de la cèl·lula tumoral i promou la seva eliminació (Qian et 

al., 2020). 

En ratolins in vivo es va veure, que les nanopartícules arribaven 

correctament al tumor primari i, que la PCD s’hi quedava adherida a 

causa de la diferència de càrrega. Aquest grup tractat amb 

nanopartícules (CSN), no va presentar símptomes de toxicitat sistèmica 

i a més, com s’observa a la Figura 7, hi va haver una disminució de la 

progressió tumoral i de la metàstasi (Qian et al., 2020).  

 

 

Figura 7. Imatges 
bioluminiscents ex vivo dels 
tumors i pulmons dels 
ratolins. La intensitat 
bioluminiscent és 
proporcional al nombre de 

cèl·lules tumorals 
inoculades (Qian et al., 

2020). 
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5. DISCUSSIÓ DE LES ESTRATÈGIES PER LA INHIBICIÓ DE LA 

METÀSTASI 

5.1. Discussió de les estratègies generals 

Encara que actualment existeixin algunes teràpies per inhibir la metàstasi, s’ha observat que en 

els últims anys no hi ha hagut un gran avenç en aquest camp. En la revisió de Ganesh & Massagué 

(2021), es fa referència a estratègies que també apareixen en la revisió de Steeg (2016), com l’ús 

d’immunoteràpia o l’ús de teràpies combinatòries.  

Per aquesta raó hi ha diferents estratègies en desenvolupament, que com s’ha comentat, han donat 

resultats favorables en el laboratori, però s’hauria de comprovar la seva efectivitat en clínica. En 

la revisió de Steeg (2016) s’ha vist, que els models animals no sempre són reproduïbles en humans 

i segons Winer et al. (2019), podria ser a causa dels factors següents: la vida mitjana dels ratolins 

és molt menor que la dels humans, això fa que les cèl·lules tumorals no acumulin tantes mutacions 

i, que la malaltia es desenvolupi més ràpidament. A més, si es treballa amb línies cel·lulars totes 

les cèl·lules són iguals, al contrari del que passa als tumors, que tenen una composició cel·lular 

heterogènia. A més tampoc es té en compte el microambient tumoral, que també és diferent entre 

ambdues espècies. Per tant, els models que s’utilitzen per a l’estudi de la metàstasi són molt 

simplistes, ja que com s’ha vist, en humans les condicions són molt més complexes.  

En general les nanopartícules, es considerarien una bona estratègia per inhibir la metàstasi, ja que 

poden actuar a la zona d’interès, permeten una millor subministració del medicament i a més, 

poden inhibir diferents processos. Les nanopartícules com les OXY-PFC, podrien ser 

prometedores, tot i això segons Ruan et al. (2021), poden presentar alguns desavantatges com: 

que la llum amb la que s’irradien els fotosensibilitzadors no sempre pot penetrar correctament el 

teixit, ja que els tumors que presenten hipòxia es troben a teixits profunds. O bé, que una elevada 

exposició a la PFC podria provocar efectes secundaris en humans, com la hipotensió o una elevada 

pressió venosa. Per aquesta raó abans de passar a fase clínica, s’haurien de comprovar els efectes 

secundaris d’aquestes nanopartícules, així com garantir la seva degradació.  

Autors com Ganesh & Massagué (2021) i Steeg (2016), també comenten que s’ha d’intentar 

focalitzar la recerca en la prevenció de la malaltia, ja que si es detecta a temps pot ser que sigui 

més fàcil actuar. Detectar biomarcadors com els que s’han vist, podria ser una estratègia molt 

potent per fer-ho, però el fet que hi hagi una gran quantitat de biomarcadors per cada tipologia de 

metàstasi, dificulta molt aquest procés. Segons Xiao et al. (2020) utilitzar els biomarcadors 

exosomals presenta certs avantatges, ja que les molècules que es troben al seu interior són molt 

estables i no es degraden fàcilment. A més, la seva extracció no és molt invasiva i és un mètode 

molt específic de detecció. Per altra banda poden existir certes limitacions, ja que aïllar els 
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exosomes és difícil i s’ha de fer de forma ràpida i acurada, un cop obtinguda la mostra. A més, 

distingir entre els exosomes alliberats per les cèl·lules normals i les cèl·lules tumorals, pot ser 

complex. Encara que presentin aquests inconvenients, sembla ser una bona estratègia per la 

detecció de malalties com la metàstasi.  

Les estratègies que s’han descrit per inhibir les NK i les cèl·lules mieloides, poden ser 

prometedores, però com que aquestes també poden estar implicades en funcions anti-tumorals, 

potser es requeriria una inhibició més específica d’aquestes i, reprimir només les que estiguessin 

implicades en processos tumorals. A més inactivar de forma permanent les cèl·lules mieloides, 

pot fer que la resposta immunitària sigui menor. Per solucionar-ho Carnevalli et al. (2021), 

proposa subministrar el medicament de forma intermitent i es creu, que podria ser efectiu.  

Utilitzar els antibiòtics comentats per reduir el nombre de bacteris, ha mostrat resultats positius 

in vivo. Tot i ser una bona estratègia es creu que seria necessari realitzar més experiments, ja que 

en l’estudi de Ma et al. (2018) s’ha vist, que l’administració oral dels antibiòtics comentats redueix 

els tumors al fetge, però augmenten en altres òrgans com els pulmons.  

 

5.2. Discussió de les metal·loproteïnes per la inhibició de la metàstasi 

La majoria d’assajos clínics per inhibir les MMPs, com el Batimastat o el Marimastat, no han 

sigut efectius. Aquest baix èxit es podria deure, a que els assajos per inhibir aquestes proteïnes es 

solen fer en estadis molt avançats de la malaltia i quan ja no hi ha més tractaments possibles 

(Ganesh & Massagué, 2021). En aquest moment pot ser que ja s’hagi produït l’activació de les 

MMPs i la dispersió de les cèl·lules tumorals. Per aquesta raó, es coincideix amb altres autors 

com Fischer & Riedl (2021) i Winer et al. (2019), en que aquests assajos clínics s’haurien de 

realitzar en estadis inicials de la malaltia i també seria important, veure quin és el moment idoni 

per aplicar el tractament.  

L’ús d’inhibidors químics i anticossos, possiblement serien les estratègies més selectives a l’hora 

d’inhibir MMPs concretes com: la MMP-2, la MMP-9 i la MMP-14. A més, encara que l’assaig 

clínic amb ADX i MFOLFOX6 només hagi mostrat beneficis en pacients majors de 65 anys, el 

fet que s’hagi aplicat en clínica indica que podria ser una potencial molècula per inhibir la MMP-

9.   

Utilitzar els siARNs per la inhibició de la MMP-2 i la MMP-9, també podrien ser beneficiosos en 

clínica, ja que impedeixen la formació de la proteïna. Tot i això les nanopartícules a causa de la 

seva funció, efectivitat i especificitat, podrien ser una de les millors estratègies. Tot i que també 

s’haurien de tenir en compte els efectes secundaris que poguessin produir en humans i assegurar 

la total degradació dels seus components, abans de passar a fase clínica.  
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5.3. Consideracions ètiques i de sostenibilitat del treball 

Les consideracions ètiques i de sostenibilitat a l’hora d’elaborar el treball, s’han aplicat tant en 

l’apartat de metodologia com en l’apartat de discussió.   

Encara que aquest hagi sigut un treball bibliogràfic, existeixen diverses consideracions ètiques a 

tenir en compte. En la seva realització s’ha intentat no plagiar cap font bibliogràfica i, que tots els 

recursos estiguessin degudament citats. A més, s’han utilitzat majoritàriament articles recents per 

poder aportar informació actual i la informació s’ha llegit acuradament, per tal de redactar-la de 

forma subjectiva. 

Per altra banda durant la discussió d’aquest treball, s’ha plantejat l’ètica sobre la selecció dels 

pacients per dur a terme els assajos clínics, ja que el benefici que es podrà obtenir amb aquests és 

molt reduït. Es creu que si aquests assajos, sobretot per inhibir les MMPs, es duguessin a terme 

en estadis més inicials de la malaltia, es podrien obtenir uns resultats més prometedors. A més, 

seria important seleccionar pacients que es trobessin en diferents estadis de la metàstasi, per veure 

el moment en el qual aquestes teràpies són més efectives.  
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6. CONCLUSIONS 

Prevention of metastasis is one of the most important therapeutic approaches in cancer research. 

However, despite the efforts in recent years, there has not been much success in inhibiting it, 

because of its complexity and the lack of knowledge to comprehend this disease.  

In this work, it has been analysed some promising strategies to reduce metastasis and specifically 

to inhibit matrix metalloproteinases (MMPs). These proteins are involved in the metastatic 

process and they appear to be promising therapeutic targets to prevent the spreading of tumoral 

cells and the formation of a premetastatic niche. Considering all the results, from current pre-

clinical and clinical trials, the use of SLPs-DOX and PCD nanoparticles, might be one of the best 

treatments to inhibit metastasis and MMPs given their effectiveness, function and because they 

can target specific MMPs. 

Despite the promising therapeutic effects of the discussed strategies, better understanding is 

needed to find more selective inhibitors, with better bioavailability and fewer side effects. In 

addition, in some cases using combinatory therapies have been shown to be more effective than 

monotherapy, so this should be tested in more experiments. However, before applying these 

strategies in clinical setting, improved animal models and more homogeneous experimental 

conditions, are required for pre-clinical experiments.  

Therefore, it would be interesting for the future to find new potential biomarkers for metastasis 

detection, in addition to those that are currently under study, in order to first, perform clinical 

trials at less advanced stages of metastasis and second, to treat patients before it has occurred. 

In summary, for a better prevention of metastasis and the development of new therapeutic 

strategies it is very important to continue research in this field.  
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