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Todas as células do corpo contêm uma família de proteínas ou enzimas chamada de quinases 
dependentes de ciclina ou cdKs.

a importância da regulação da célula no 
câncer de mama avançado ou metastático

o câncer consiste em células que crescem, dividem-se e se espalham muito rapidamente, 
sem controle. no nosso organismo existem proteínas ou enzimas que regulam a divisão 
das células. uma classe dessas proteínas chama-se cdKs (quinases dependentes de ciclina).

cdKs compreendem uma família  
de proteínas ou enzimas que são  
encontradas em todas as células  
do corpo
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As cdKs são importantes para o controle do ciclo normal 
de vida das células conforme elas crescem e se dividem em 
novas células2.

tipos de câncer de mama

por que conhecer seu tipo de câncer de mama é tão importante?

Saber o máximo que você puder sobre seu câncer de mama pode ajudá-la a conversar melhor 
com o seu médico sobre as opções de tratamento. É a genética de seu tumor que define o seu 
tipo de câncer de mama e auxilia seu médico na decisão do melhor tratamento. Os receptores 
hormonais (rH), representados pelos receptores de estrógeno e progesterona, e o receptor do fator 
de crescimento epidérmico humano 2 (Her2) são proteínas importantes e definem três tipos de 
câncer de mama. Os tumores podem ser: receptores de hormônio positivos (rH+ e Her2-), Her2+ 
ou triplo negativos, quando nenhuma das três proteínas está presente. cada uma dessas condições  
é tratada de forma diferente.

tipos de câncer de mama
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efeitos de alterações genéticas em células cancerígenas

Foram encontradas alterações genéticas 
nas cdKs em câncer de mama

em muitas células
cancerígenas,  
as enzimas cdKs 
estão alteradas  
e apresentam
função anormal. 
Isto faz com que  
a célula cancerígena 
divida-se com muita 
rapidez, criando  
um tumor3,4.
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