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Tipos de Câncer de mama

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

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.

A importância das CDKs
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durante o processo de divisão
As CDKs são importantes para o controle do ciclo normal
de vida das células conforme elas crescem e se dividem em
novas células2.
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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

CÉLULA SAUDÁVEL
Quinases dependentes de
ciclina (CDKs)

CÉLULA SAUDÁVEL
Quinases dependentes de ciclina (CDKs)

Foram encontradas alterações genéticas
nas CDKs em câncer de mama
Efeitos de alterações genéticas em células cancerígenas
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função anormal.
Isto faz com que
a célula cancerígena
divida-se com muita
rapidez, criando
um tumor3,4.

Nas células saudáveis, a
divisão e o crescimento
param de acontecer em
algum momento

CÉLULA COM ALTERAÇÕES
GENÉTICAS

Divisão e crescimento
descontrolado de célula
cancerígena

referências
1 - Onitilo AA, et al. Clin Med Res 2009;7:4–13.
2 - Scitable. Essentials in Biology – Units 1 and 5 [Unidades 1 e 5]. Nature Education (2014).
3 - American Cancer Society. What Is Cancer? Disponível em https://www.cancer.org/cancer/cancerbasics/what-is-cancer.html. Acessado em 1 de fevereiro de 2017.
4 - Roberts, Patrick J., et al. “Multiple roles of cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors in cancer therapy.”
Journal of the National Cancer Institute 104.6 (2012):476-487.

Material produzido em outubro de 2018 e destinado ao público leigo.
©-2019- Direitos Reservados Novartis Biociências S/A.
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização dos titulares.
Infográfico BR-03571.

