
	  
	  
	  
	  

	  

L’obesitat	  com	  a	  factor	  de	  risc	  

pel	  càncer	  de	  mama	  

Evidències	  epidemiològiques,	  mecanismes	  

moleculars	  i	  epigenètics	  
 

Mireya Achaerandio Torres 

Facultat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF 

Treball de Fi de Grau 

Biologia Humana 2013 – 2017 

 

 

 

 

Tutora: Meritxell Girvent Montllor, UPF 

Co-tutora: Mª José Carrera Santaliestra, UAB 

 



	   1 

RESUM 

L’augment del consum de dietes hipercalòriques i el sedentarisme són responsables de 

l’augment de la prevalença d’obesitat en els últims anys. L’excés de greix blanc, sobretot 

el visceral, produeix una alteració de les funcions metabòliques promovent el 

desenvolupament de malalties cardiovasculars, diabetis mellitus tipus 2 i d’alguns tipus 

de càncer, entre d’altres el càncer de mama. L’objectiu del present treball és revisar els 

estudis epidemiològics que donen solidesa a aquesta relació, estudiar els mecanismes 

cel·lulars, epigenètics i vies metabòliques implicades en promoure el desenvolupament 

tumoral mamari en l’obesitat, així com estudiar si el patró dietètic té influència sobre el 

desenvolupament del càncer de mama.  Per a dur a terme el present treball s’han revisat 

articles publicats al PubMed utilitzant les paraules claus adients als objectius. Els 

mecanismes pels quals l’obesitat pot incrementar el risc de desenvolupament tumoral 

mamari que s’han relacionat amb la desregulació dels nivells d’adipocines, augment dels 

nivells d’estrògens i de insulina i la instauració d’un estat inflamatori característic de 

l’obesitat. Aquests factors actuen a nivell del material genètic de diferents maneres 

afavorint que les cèl·lules malignitzin. En conclusió, l’obesitat és una condició que 

promou la desregulació de factors que augmenten el risc de desenvolupar càncer de 

mama; així mateix, la dieta mediterrània sembla que pot tenir un efecte protector. 

Paraules clau: “obesity”, “adiposity”, “Body Mass Index”, “breast cancer”, “leptin” i 

“estrogen metabolism”.          
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INTRODUCCIÓ 

Des del 1990 a dia d’avui la prevalença d’obesitat ha augmentat a nivell mundial. Segons 

les dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) s’estima que hi ha més d’1 bilió 

d’adults amb sobrepès arreu del món i 300 milions de persones obeses. L’obesitat 

s’associa a un augment del risc de patir malalties cardiovasculars i més recentment s’ha 

vist que també pot jugar un paper en l’etiopatogènia de determinats càncers [1], que 

s’estima augmentin fins als 21,7 milions al 2030 [2]. Diversos estudis epidemiològics han 

associat l’augment de pes corporal patològic, definit per l’índex de massa corporal (IMC) 

a partir de 25 Kg/m2, a 11 tipus de càncers diferents que inclouen el càncer d’esòfag, 

gàstric, colorectal, vesícula biliar, pàncrees, fetge, mama, ovari, endometri, renal i 

pròstata [3]. S’han descrit diferents mecanismes pels quals l’obesitat podria promoure el 

desenvolupament de càncer de mama, entre el quals destaquen tres: alteració dels 

nivells fisiològics de les adipoquines així com de la insulina i l’insuline-like growth factor 

(IGF-1); generació d’un estat inflamatori crònic promogut fonamentalment pel greix 

visceral o abdominal [4]; i els canvis epigenètics associats a l’obesitat [5].  Així mateix, 

s’ha observat que l’alt contingut de fibra, antioxidants i vitamines característic de la dieta 

mediterrània podria tenir un efecte beneficiós contra el càncer de mama 

postmenopàusic.   

 

HIPÒTESI DE TREBALL 

En les últimes dècades s’ha produït un canvi en el patró alimentari caracteritzat per la 

ingesta de dietes hipercalòriques i la disminució de l’exercici físic. Aquests dos factors 

són els responsables de l’augment progressiu de sobrepès i obesitat en els països 

desenvolupats i en algunes regions dels països en vies de desenvolupament. Però 

l’obesitat no és la única patologia amb una repercussió important en la salut pública en 

els últims anys, el càncer també és una de les principals causes de mort.  

Les evidències epidemiològiques són moltes, però el coneixement sobre els 

mecanismes pels quals l’obesitat pot conduir a la transformació neoplàsica de la cèl·lula 

és limitat. És per aquest motiu que em proposo estudiar quina és la relació entre 

aquestes dues patologies més freqüents entre la població i quins són els mecanismes 

subjacents que ho expliquen. 

Així, la hipòtesi que plantejo és que “els canvis hormonals i l’estat inflamatori secundari 

a l’excés de greix, predisposen al desenvolupament i progressió del càncer de mama 

postmenopàusic”. 
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OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

A nivell global, aquesta revisió pretén entendre quina relació hi ha entre l’increment de 

pes corporal i el desenvolupament de malalties neoplàsiques.  

De manera específica, els objectius són: 

1. Estudiar les evidències epidemiològiques que associen l’obesitat o sobrepès 

amb el càncer. 

2. Aprofundir en l’associació entre l’obesitat i el càncer de mama postmenopàusic 

així com determinar:  

a. Quins paràmetres poden modificar la associació entre els dos factors. 

b. Els mecanismes que condicionen l’obesitat com a factor de risc pel 

càncer de mama: 

1 – Mecanismes moleculars. 

2 – Mecanismes epigenètics. 

3. Avaluar la dieta mediterrània com a possible factor protector pel càncer de 

mama. 

 

METODOLOGIA 

Aquest treball en basa en la revisió de revistes científiques així com de llibres online de 

Biologia i Fisiologia.  Els articles científics s’han consultat en el cercador de PubMed 

utilitzant paraules clau relacionades amb el pes corporal com “obesity”, “adiposity”, 

“Body Mass Index”; i amb càncer com “neoplasm” o “breast cancer”.  Així mateix, la 

informació sobre mecanismes moleculars es va cercar en estudis publicats a revistes 

de biologia molecular i epigenètica utilitzant paraules clau més específiques com 

“Leptin”, “Estrogen metabolism” “DNA adduct formation”, “Tumor microenviroment and 

inflamation” i “Breast cancer”. Amb l’objectiu de limitar la cerca, es van posar filtres com 

l’any de publicació o l’idioma (anglès). La major part de les revisions que he utilitzat han 

estat publicades en revistes com Nature, The Lancet, The Oncologist o Nutrition and 

Cancer, i m’han servit de guia pel treball i com a referència per la cerca de bibliografia 

complementària.  

Finalment, he cercat en bases de dades de l’OMS [6] i del National Center for Health 

Statistics [7] que m’han permès obtenir informació sobre dades epidemiològiques. 
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RESULTATS 

1. Evidències epidemiològiques que associen l’obesitat o sobrepès amb el càncer. 

La prevalença d’obesitat i sobrepès en països desenvolupats i ciutats urbanes dels 

menys desenvolupats ha crescut en les últimes dècades. Segons dades de l’OMS, 

s’estima que hi ha més de 300 milions d’obesos arreu del món. L’OMS classifica la 

població en prim, normopès, sobrepès, obesitat o obesitat mòrbida en funció de l’índex 

de massa corporal (IMC), com es mostra en la Figura 1A. Aquesta és la mesura 

acceptada per la comunitat científica per valorar el grau d’adipositat i es calcula:              

pes (Kg) / l’alçada (m2). 

La població obesa ha augmentat des de l’any 1990 fins l’actualitat, i es preveu augmenti 

fins al 2030 segons dades de l’Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) [2]. Així es mostra  a la Figura 1B, on s’observa la tendència creixent de la 

obesitat en 9 països com a representats d’Europa (Espanya, França, Suïssa, Itàlia i 

Regne Unit), Estats Units i Canadà, Centre Amèrica (Mèxic) i Àsia (Corea). 

A) 

 

 

 

 

	  B)

	  

Alguns estudis epidemiològics han suggerit que l’adipositat patològica contribueix a 
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l’excés de pes corporal sobre la salut [1]  es va determinar que l’augment de l’IMC va 

contribuir a 4 milions de morts arreu del món durant el 2015, les quals representen el 

7,1% de les morts totals. Les principals causes de mort relacionades a l’augment de 

l’IMC són, per ordre de rellevància: la malaltia cardiovascular, la diabetis mellitus tipus 

2, el càncer i la malaltia renal crònica. Les morts de la població afectada per malalties 

relacionades amb un alt IMC ha augmentat des del 1990 fins al 2015, com s’observa a 

la Figura 2.   

  

Figura 2 – Percentatge de morts globals associades a l’IMC en el 1990 (A) i el 2015 (B). Les 

dues línies verticals delimiten el llindar que representa el sobrepès (IMC entre 25 i 29,9 Kg/m2) i 

obesitat (IMC > 30 Kg/m2). Gràfic de The GBD Obesity Colaborators [1]. 

Com podem observar, la mort per càncer ha augmentat del 4,2% a partir de un IMC de 

30 Kg/m2 al 1990 a un 5,4% al 2015. Els càncers que s’han vist més relacionats amb 

l’obesitat són el càncer d’esòfag, gàstric, colorectal, vesícula biliar, pàncrees, fetge, 

mama, ovari, endometri, renal i pròstata. En la Figura 3A es pot observar el Risc Relatiu1 

(RR) associat al desenvolupament tumoral en cas de sobrepès o obesitat [8] , així com 

l’estimació del risc per l’augment de 5 Kg/m2 en la Figura 3B [9]. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En estadística i epidemiologia el RR és el quocient entre el risc en un grup exposat a un factor 
de risc i el risc entre un grup de referència. 
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Figura 3-  A) RR associat a alguns dels càncers més relacionats amb el sobrepès i obesitat[8].                 
B) Estimació del risc segons el sexe per l’augment de cada 5 kg/m2 de IMC [9]. 
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2. Associació entre l’obesitat i el càncer de mama postmenopàusic 

El càncer de mama és el càncer més freqüent entre la població femenina i ha sigut el 

càncer amb una incidència més alta entre l’any 2009 i el 2013. La Societat Americana 

del Càncer estima que al llarg del 2017 es diagnosticaran 255.180 nous casos de càncer 

de mama i que 41.070 dones moriran per aquesta causa [10]. D’altra banda, l’Associació 

Espanyola Contra el Càncer estima que es diagnostiquen 25.000 casos de càncer de 

mama cada any [11]. Globalment, s’estima que es detectaran al voltant de 23,6 milions 

de càncers l’any 2030 [12].  

L’any 1964, Fritz de Waard va ser el primer 

investigador que va descriure l’obesitat com un 

factor de risc pel càncer de mama [13]. Aquest autor 

va fer un estudi de cohorts on va avaluar el pes 

corporal de 300 dones amb càncer de mama i el va 

comparar  amb el de 565 dones control. Va observar 

que hi havia una tendència a què les dones amb 

càncer de mama presentessin un pes més elevat 

que el grup control, tal i com es pot observar a la 

Figura 4. 

La relació entre el pes corporal i el càncer de mama postmenopàusic ha sigut objecte 

de nombroses investigacions. La majoria coincideixen en què l’obesitat no és només un 

factor de risc pel desenvolupament tumoral sinó que també pot estar associada a un 

pitjor pronòstic [14],[15].  

Tot i això, no és del tot clar que la relació entre aquests dos factors sigui lineal. En la 

revisió de Stephenson G et al [16], es proposa que hi ha una sèrie de factors modificadors 

com l’ús de tractaments hormonals substitutius (THS), l’edat en què es guanya més pes 

i la distribució del greix corporal, que podrien alterar els resultats dels estudis 

epidemiològics dels últims anys.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Comparació de les dones amb 
cáncer i dones control en relació al pes 
corporal [13]. 
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a) Factors que modifiquen l’associació entre el càncer de mama i l’obesitat 

Ús de teràpies hormonals substitutives (THS) 

Hi ha evidències que recolzen la importància d’uns nivells elevats d’estradiol en la dona 

pel desenvolupament tumoral mamari [17], [18] . El 70% de l’estradiol circula en sang unit 

a proteïnes “Sex hormone binding globulines” (SHBG), i el 25% restant circula unit a 

albúmina de manera més feble o lliure en sang. Es coneix que dones amb un IMC alt 

presenten nivells d’estradiol elevats, però principalment d’estradiol no unit a SHGB. 

Aquestes observacions coincideixen amb els resultats del grup col·laborador en l’estudi 

de les hormones endògenes del càncer de mama [15] , com s’observa a la Figura 5.  Els 

autors van suggerir que l’augment del risc de càncer de mama en dones amb un IMC 

alt podria ser producte de l’augment de l’estradiol lliure i estradiol unit a Albúmina.  

Figura 5 – A) 

Concentració mitjana 

(MC) d’estradiol total en 

funció de l’IMC. B) MC 

d’estradiol no unit a 

SHBG en funció de l’IMC. 

La influència de les hormones sexuals femenines sobre la relació entre l’IMC i el càncer 

de mama ha deixat moltes portes obertes. És per aquest motiu que diversos grups de 

recerca han estudiat l’ús de THS com a possible factor de risc per aquest càncer en 

l’etapa postmenopàusica.  

L’any 1997 ja es parlava de l’efecte de les THS sobre el càncer de mama. El grup de 

Beral V, et al  [19] va recopilar el 90% dels estudis epidemiològics fins al moment sobre la 

relació entre el càncer de mama i l’ús de THS. Van tornar a analitzar 51 estudis 

epidemiològics sumant un total de 52.705 dones amb càncer de mama i un total de 

108.411 dones sanes. Ambdós grups els van dividir 

segons l’estat menopàusic, edat i si havien pres THS o no 

i la duració d’aquest. Els resultats van suggerir que el RR 

de desenvolupar càncer de mama augmenta un 1,023 per 

any de tractament i un 1,35 si el tractament dura 5 o més 

anys, afirmant que el RR de càncer és lineal a l’ús de 

THS. A més, com més augmenta l’edat de la dona, més 

risc hi ha. En la Figura 6 podem observar de manera 

gràfica la incidència de càncer de mama en els tres grups 

per cada 1.000 dones.   

B 

Figura 6 – Estimació del nombre de càncers de mama diagnosticats en dones que mai han 

pres TSH, dones que n’han pres durant 5 anys i dones que n’han pres durant 10 anys [19].	  
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Seguint amb aquestes investigacions, al 2008 el grup Women’s Health Initiative (WHI) 
[20], va realitzar un estudi prospectiu amb 15.730 dones durant un període de 5 anys (2 

anys de tractament i 3 de seguiment després d’haver-lo aturat). Els resultats van 

confirmar que la incidència de càncer de mama augmenta en dones que reben un 

tractament hormonal però que després d’aturar-lo, la prevalença disminueix.  

L’efecte del pes corporal i el tractament hormonal sobre el càncer de mama no està del 

tot clar. Tot i que en els estudis anteriors es veu una relació entre l’augment de les 

hormones endògenes i el càncer de mama, la teràpia hormonal substitutiva en persones 

amb un IMC alt sembla tenir un efecte paradoxal.   

El grup anterior també va estudiar la implicació de les THS en dones amb càncer de 

mama en funció de l’IMC [19]. Anteriorment havien afirmat que el RR de càncer és lineal 

a l’ús de THS en dones amb normopès, però van observar que les que presentaven un 

IMC de més de 25 kg/m2, el RR disminuïa de un 1,73 per dones amb normopès a un 

1,29 per un IMC entre 22,5 - 24,9 Kg/m2 i a un 1,02 per un IMC > 25,0 Kg/m2.  

Així mateix, un metanàlisi publicat recentment per Renehan AG, et al [9] va analitzar el 

RR de càncer en dones amb un alt IMC en funció de si havien pres alguna vegada una 

THS o si no n’havien pres mai. Aquests van determinar que el RR de càncer de mama 

postmenopàusic per l’augment de 5 Kg/m2 d’IMC en dones que mai havien rebut una 

THS era de 1,18 (1,12 – 1,25; 95% IC), mentre que en dones que n’havien rebut era de 

0,98 (0,94 – 1,02; 95% IC).  

Aquests resultats suggereixen que l’associació entre el RR de càncer i l’IMC es veu 

modificada per les THS. Aquesta és més forta en dones que mai han rebut una THS i 

s’atenua en aquelles que en prenen. Així doncs, tenint en compte aquestes dades i les 

evidències de que les dones amb sobrepès i obesitat tenen majors nivells d’estradiol 

circulants en sang, els mateixos investigadors van proposar que l’efecte dels estrògens 

té un límit, de manera que quan les hormones sexuals arriben a nivells molt elevats, 

l’associació entre l’IMC i el càncer és menys pronunciada.  

Guany de pes durant l’època adulta 

Diversos estudis dels anys 90 suggereixen que l’edat on s’augmenta de pes és molt 

important a l’hora de determinar el risc de càncer de mama. Entre d’altres, Kumar NB, 

et al [21], van voler estudiar com influeix un augment de pes des dels 16 anys (baseline) 

en 218 dones recentment diagnosticades de càncer de mama i 436 controls, entre 25 i 

75 anys. Van observar que més del 48% de les dones amb càncer de mama havien 

guanyat més de 7 Kg entre els 16 i els 30 anys, i que el 63,8% ho havia fet des dels 30 

anys fins al moment del diagnòstic. També es va determinar que el risc associat a cada 
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increment de pes és del 23% per l’augment de 4,5 kg, del 37% per 7 kg i del 52% per 9 

kg en dones de 30 anys. 

Aquests resultats suggereixen que hi ha una associació significativa entre l’augment de 

pes en l’edat adulta i l’aparició de càncer de mama postmenopàusic, i que la dècada 

dels 30 és la de major risc. 

Distribució anatòmica del greix corporal i mesures antropomètriques 

L’IMC és la mesura antropomètrica més utilitzada per classificar la població en funció 

del greix corporal, no obstant això, no ens dóna informació sobre la seva distribució. El 

greix blanc s’emmagatzema en el teixit subcutani i a les cavitats corporals, sent la cavitat 

abdominal la més característica. El greix localitzat a la cavitat abdominal s’anomena 

greix abdominal o visceral. Aquest és molt més important que el subcutani perquè és 

metabòlicament molt actiu i és el responsable de les alteracions metabòliques i 

inflamatòries desencadenades per l’excés de greix. Per mesurar el greix visceral 

s’utilitza l’índex cintura/maluc (ICM), que defineix el tipus d’obesitat: androide (amb 

excés de greix visceral) o ginecoide (excés de greix subcutani a la regió del maluc). Es 

calcula dividint el perímetre de la cintura entre el del maluc en centímetres. Segons 

l’OMS, índexs majors de 0,95 en homes i  0,80 en dones són indicatius d’obesitat androide. 

Un exemple de les diferències en la repercussió que pot tenir el greix visceral en 

comparació amb el subcutani l’exposà el grup de Kirschner et al [22].  Van comparar els 

nivells hormonals en dones amb alts i baixos ICMs i van observar que els nivells 

d’estradiol no unit a SHBG eren més elevats en aquelles que tenen més teixit adipós 

visceral. Aquests resultats demostren que la producció i metabolisme d’hormones 

sexuals en dones amb major greix visceral o abdominal són diferents respecte les dones 

que en presenten menys. Així mateix, Friedenreich CM en el seu estudi destaca la 

influencia que té el greix central en el desenvolupament de càncer de mama en dones 

postmenopàusiques [23].  

Tot i que hi ha estudis on s’ha demostrat una forta associació entre l’ICM i el càncer de 

mama [23], [24], també n’hi ha que asseguren que tan l’IMC com l’ICM són dues mesures 

vàlides per determinar el risc de càncer de mama postmenopàusic. Així es demostra en 

l’estudi de Ogundiran TO, et al [25], on es s’observa que ambdós tenen un a relació lineal 

amb el càncer.  

En conclusió, els resultats suggereixen que és important determinar la quantitat de greix 

per l’IMC, així com la seva distribució segons l’ICM a l’hora d’estimar el risc de càncer. 
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b) Mecanismes que condicionen l’obesitat com a factor de risc pel càncer de 

mama 

1. Mecanismes moleculars  

Tot i que els estudis epidemiològics demostren que existeix una relació entre el càncer de 

mama i l’obesitat, els mecanismes moleculars subjacents a aquesta patologia no estan del 

tot clars. El teixit adipós blanc està constituït bàsicament per adipòcits, i entre aquests, 

hi trobem macròfags i una escassa xarxa de capil·lars sanguinis. Actualment, el teixit 

adipós es considera un òrgan endocrí, productor d’adipocines i citocines, responsables 

de la resposta inflamatòria associada a l’obesitat. Els macròfags del teixit adipós 

potencien la resposta inflamatòria iniciada pel teixit adipós i són la principal font de 

interleucines proinflamatòries com el Tumor Necrosis Factor (TNF) i la interleucina 6 (IL-6).  

I. Adipocines 

Les adipocines són hormones secretades pel teixit adipós i regulen una varietat de 

processos cel·lulars, com la inflamació i la senyalització cel·lular. Aquestes les trobem 

circulant en sang i la seva desregulació juga un paper important en el desenvolupament 

de patologies com el càncer. Les principals adipocines que es veuen alterades en 

l’obesitat són l’adiponectina i la leptina.  

Adiponectina  

Aquesta adipocina només es sintetitza al teixit adipós. Les concentracions plasmàtiques 

en individus amb normopès oscil·len entre 5 a 10 mg/mL i disminueixen en l’obesitat i 

en situacions que s’estableix resistència a la insulina. És una hormona metabòlicament 

activa, que participa en el control del balanç energètic, en la regulació del metabolisme de 

la glucosa, dels àcids grassos i té un paper clau en augmentar la sensibilitat a la insulina [26]. 

L’adiponectina té múltiples funcions biològiques sobre la cèl·lula, que es duen a terme 

gràcies a l’activació dels receptors AdipoR1 i AdipoR2 [27], localitzats en la superfície 

cel·lular. Ambdós receptors són proteïnes G transmembrana, que inicien una cascada 

de senyalització intracel·lular (Figura 7): 

1. Activated protein kinase AMP (AMPK), un important sensor de l’estat energètic 

de la cèl·lula. Aquest inhibeix el factor de transcripció Sterol Regulatori Esteroid 

Binding Protein 1C (SREBP1C) que regula l’expressió de gens que codifiquen per 

a mediadors necessaris per la síntesi de lípids. D’aquesta manera l’adiponectina 

estimula	    la β-oxidació i la translocació de GLUT4 mitjançant la inhibició de 

SREBBP1C. L’AMPK també activa la proteïna Tuberous Sclerosis Proten (TSC2), 

un supressor tumoral que inhibeix la ruta “mechanistic target of rapamycin” (mTOR), 
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que s’encarrega de la síntesi de proteïnes i la progressió del cicle cel·lular. Així 

mateix, l’AMPK també activa i estabilitza la proteïna p53, que s’encarrega d’inhibir 

el cicle cel·lular i induir l’apoptosi si la cèl·lula es desregula. 

2. Activa el receptor de la proliferació de peroxisomes PPAR-α, un factor de 

transcripció que promou la sensibilitat a la insulina i té propietats antiinflamatòries 

inhibint els promotors dels gens proinflamatoris o estimulant la síntesi de citocines 

antiinflamatòries com la interleuquina 

10 (IL-10) o el receptor antagonista de 

IL-1 (IL-1RA). 

3. Inhibeix la transcripció de gens pro-

inflamatoris de manera directa inhibint 

el Nuclear Factor Kappa β (NF-κβ) o de 

manera indirecta activant PPAR-α. En 

cas d’activar-se els factors 

proinflamatoris resultants serien el 

tumor-necrosis factor (TNF),  l’Interferó 

gamma (IFNγ) o la interleucina 6 (IL-6) 

entre d’altres.    

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’obesitat desencadena un estat inflamatori crònic, 

condicionat per nivells elevats de TNF i IL-6. Hotamisligil GS et al [28] va ser el primer en 

proposar que hi havia una connexió entre l’augment del TNF, l’adiponectina i la 

resistència a la insulina a l’any 1993. Els seus descobriments van donar peu a posteriors 

investigacions que suggereixen que l’augment de TNF i IL-6 té un paper clau en suprimir 

la transcripció de l’adiponectina en els adipòcits [29], [30] , fet que explicaria perquè trobem 

nivells tan baixos d’adiponectina en obesos.  

Diversos estudis han observat que l’adiponectina té un efecte protector contra la 

progressió tumoral actuant sobre les cèl·lules que expressen els seus receptors, ja que 

disminueixen la proliferació cel·lular i indueixen l’apoptosi [31]. Una de les principals vies 

per la qual duu a terme aquesta acció antitumoral és mitjançant la ruta de l’AMPK, 

anteriorment explicada [32]. 

En conclusió, aquests resultats suggereixen que la disminució d’adiponectina 

característica d’individus amb elevat pes corporal pot ser un factor de risc pel 

desenvolupament del càncer de mama.  

 

 

Figura 7 – Funcions biològiques de l’adiponectina 

sobre la cèl·lula. Elaboració pròpia. 
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Leptina 

La leptina és una altra adipocina que es sintetitza majoritàriament en el teixit adipós. Els 

seus nivells en sang oscil·len entre 1·10-6 – 15·10-6 mg/mL en individus amb normopès, 

i augmenten de manera proporcional als depòsits de greix. Juga un paper clau en la regulació 

de l’homeòstasi energètica i té funcions biològiques contraries a les de l’adiponectina.  

La leptina transmet la informació a la cèl·lula a partir del receptor Ob-R, localitzat en la 

superfície cel·lular, que regula la majoria dels processos inflamatoris (Figura 8). La unió 

de la leptina al receptor promou la seva autofosforilació, fet que activa les quinases 

Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) i Mitogen-activated protein kinase (MAPK) [26].  

- L’activació de la PI3K promou l’activació de: 

1. Rac, una proteïna GTPasa que s’encarrega de regular la migració i invasió 

cel·lular, així com la organització del citoesquelet.  

2. AKT, una proteïna quinasa que activa mTOR per estimular el creixement i 

la supervivència cel·lular. 

- L’activació de la ruta de les MAPK promou la diferenciació cel·lular i estimula 

la proliferació. 

- S’activa el factor de transcripció STAT3 que entra a l’interior del nucli per 

transcriure gens proinflamatoris com TNF, IL-6, entre d’altres. 

- Per últim inhibeix la p53, una proteïna que promou la apoptosi. 

Així mateix, la leptina estimula la síntesi de citocines proinflamatòries actuant sobre 

cèl·lules T-helpers1 del sistema immunitari i sobre els macròfags del teixit adipós 

estimulant la producció de interleucines com el TNF, IL-6 i IL-12 potenciant la resposta 

inflamatòria. 

 

Figura 8 – Activitat biològica de la 
leptina sobre la cèl·lula. La leptina 

promou la diferenciació, proliferació i 

migració de les cèl·lules que presentin 

receptors Ob-R, així com la secreció de 

citoquines proinflamatòries. Elaboració 

pròpia. 

En l’estudi de Miyoshi et al [33] van demostrar que pacients amb càncer de mama 

presenten una sobreexpressió del receptor de leptina, suggerint que aquests 

mecanismes podrien ser una explicació de com la leptina pot conduir a la progressió 

tumoral. 
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Paral·lelament a aquestes funcions biològiques, recentment s’ha proposat que la leptina 

també podria influenciar el creixement i desenvolupament de les cèl·lules tumorals 

mitjançant la modificació de les vies metabòliques de l’estradiol i dels enzims que hi 

intervenen. En la revisió de Stephenson GD et al [16], es observar que les persones 

obeses presenten alts nivells d’estradiol i de leptina, suggerint que hi podria haver una 

relació entre aquestes hormones. Els autors proposen que un possible mecanisme pel 

qual la leptina podria promoure un augment dels nivells d’hormones sexuals és 

augmentant l’activitat de l’aromatassa, un enzim que transforma l’androstenediona en 

estrona i aquesta es converteix en estradiol (Figura 9A). Aquesta transformació succeeix 

en condicions normals, però en persones obeses l’enzim es troba més activat i per tant, 

augmenten els nivells d’estradiol.  

II. Estrògens 

Els estrògens es poden secretar en forma d’estrona (E1), d’estradiol (E2) o estriol (E3). 

En la dona postmenopàusica, l’E1 és l’estrogen dominant en sang, format principalment 

al fetge i al teixit adipós per conversió d’androstenediona, que es sintetitza als ovaris 

postmenopàusics i glàndula adrenal, gràcies a l’acció de l’aromatassa (Figura 9A). Com 

s’ha explicat anteriorment, el 70% dels estrògens en sang es troben units a proteïnes 

SHBP i el 25% s’uneix a albúmina o es troba lliure en sang. Els estrògens tenen 

importants efectes metabòlics estimulant l’anabolisme proteic, el creixement i 

desenvolupament dels òrgans reproductius femenins i afavoreixen el depòsit de greix 

en les mames [34]. 

Les pacients amb obesitat presenten nivells alts d’estradiol lliure o unida a albúmina. 

Aquests són els més importants per al desenvolupament del càncer de mama, ja que 

estan disponibles per actuar de manera directa sobre la cèl·lula. El metabolisme dels 

estrògens està regulat per citocroms CYP1A1 i CYP1B1, que oxiden els estrògens a 

estrògens catecols, producte de la hidroxilació d’aquests enzims. Aquests catecols 

poden o bé ser detoxificats per la Catecol-O-methyl transfease (COMPT) com a mesura 

protectora, o poden tornar a oxidar-se i convertir-se en semiquinones (SQ) i quinones 

(Q), que poden desenvolupar processos de d’oxidació –reducció que contribueixen a la 

formació d’espècies reactives d’oxigen provocant dany a l’ADN i formació d’adductes2 

(Figura 9B) [35].  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Formes d’ADN que resulten de l’exposició a un carcinògen comportant a un canvi 
estructural que si no es repara correctament pot conduïr a una mutació.	  
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A)	    B)  

   

 

 

III. Inflamació secundària als canvis hormonals per augment del teixit adipós blanc 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el teixit adipós blanc està constituït per adipòcits, 

macròfags i capil·lars sanguinis, i és la font del procés inflamatori associat a l’obesitat, 

fonamentalment produïda pel greix visceral. L’increment del teixit comporta un estat 

d’hipòxia, degut a l’escassa xarxa de capil·lars. Aquesta condició afavoreix la mort 

d’adipòcits, de manera que els macròfags, atrets per senyals quimiotàctiques, envolten 

les cèl·lules adiposes per fagocitar-les formant unes estructures conegudes com a 

“crown-like” (CLS), com observem a la Figura 10 [36].  

Una gran part de la inflamació ve promoguda per la infiltració 

dels macròfags que, quan maduren, són els principals 

productors de citoquines com el TNF i factors de creixement, 

estimulant l’angiogènesi i modulant la matriu extracel·lular [37]. 

Per altra banda, els adipòcits atrapats alliberen els àcids 

grassos del seu interior, els quals podrien modular les vies de 

senyalització i expressió de gens proinflamatoris. En l’estudi 

de  Lee J, et al [38]  s’ha observat que els àcids grassos saturats 

modulen les vies de senyalització i expressió de gens 

proinflamatoris. Els macròfags presenten a les seves 

membranes receptors Toll-like (TLR), entre ells el TLR4 que 

també detecta els lipopolisacàrids (LPS) de bacteris patògens 

per iniciar la resposta del sistema immune. S’ha comprovat que els àcids grassos 

saturats poden activar el TLR4 de la mateixa manera, activant el mediador NF-kβ i 

Figura 9 – A) Estimulació de la síntesi dels estrògens en l’obesitat. B) Metabolisme dels estrògens 

i la seva repercussió sobre l’ADN. Elaboració pròpia. 

.	  

factor for cancer mortality [8]. The risk and mortality from
cancers of the thyroid, esophagus, liver, gallbladder, colon,
and kidney as well as non-Hodgkin’s lymphoma and multiple
myeloma are particularly associated with obesity in both sexes
[4, 5]. This trend is also strong for endometrial and postmen-
opausal breast cancer in women and for prostate cancer in
men. The mechanisms behind the connection between obesity
and cancer have not yet been fully elucidated.

The Obesity Syndrome

Obesity is defined by an excess of adipose tissue, which con-
sists of adipocytes or fat cells, as well as immune cells, stromal
cells, blood vessels, and neurons. Three distinct types of adi-
pocytes have been described in mammals: white, brown, and
beige. White adipose tissue (WAT) functions mainly to store
nutrients as lipid [9]. In contrast, brown adipose tissue (BAT)
has high levels of uncoupling protein 1 (UCP1), which uncou-
ples oxidative phosphorylation from ATP synthesis, thereby
dissipating energy as heat [10]. Beige adipose comes from a
distinct lineage to BAT, but can be activated to acquire a more
brown-like phenotype [11].

In the setting of obesity, WAT undergoes hypertrophy and
hyperplasia which results in physiologic changes. These in-
clude elevated levels of free fatty acids (FFA) and triglycer-
ides, increased blood glucose, and insulin resistance which
results in increased insulin production by the pancreas.
Insulin resistance can also lead to glucose intolerance and
hyperglycemia, providing an environment that can promote
cancer cell proliferation [12].

All adipose depots are involved in energy metabolism and
secrete factors called adipokines that can have whole body
endocrine effects. In the setting of obesity, these endocrine
functions become dysregulated. Leptin and adiponectin are
among the best characterized adipokines. Leptin expression
correlates positively with obesity, whereas adiponectin

expression negatively correlates with adiposity. Obese WAT
also produces inflammatory cytokines such as tumor necrosis
factor alpha (TNFα), interleukin 6 (IL-6), interleukin 1 beta
(IL-1β), and transforming growth factor beta (TGFβ) [13].
The release of these cytokines attracts and activates mono-
cytes and macrophages which secrete inflammatory cytokines
and contribute to the development of insulin resistance. Over
time, the localized inflammation in the adipose tissue can have
systemic effects. Although all adipose depots can secrete pro-
inflammatory factors, obese visceral adipose is most strongly
associated with metabolic dysfunction and poor cancer out-
comes, suggesting distinct biological effects regulated by this
fat depot. This review explores how local and systemic dys-
regulation of adipose tissue caused by obesity is linked to
cancer.

Insulin and Insulin-Like Growth Factor Signaling

In the setting of obesity, systemic levels of insulin and insulin-
like growth factor 1 (IGF-1) are increased. These hormones
act both locally by stimulating receptors present on tumor cells
and g l oba l l y by a l t e r i ng ove r a l l me t abo l i sm .
Hyperinsulinemia has been identified as an independent risk
factor for breast cancer development, and insulin-sensitizing
therapies can reduce metastatic burden in mice [14, 15].
Several cancer cell types express the insulin receptor, which
activates the phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase
(PI3K) pathway, leading to proliferation and tumor progres-
sion [16]. In addition to promoting proliferation,
hyperinsulinemia via signaling in hepatocytes leads to in-
creased production of insulin-like growth factor 1 (IGF-1)
and repressed secretion of IGF-1 binding proteins, leading to
an increase in bioavailable IGF-1.

Stimulating the IGF-1 receptor on cancer cells activates the
mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway, promot-
ing many types of cancer, specifically skin and pancreatic

Fig. 1 Schematic of biological
pathways involved in linking
obesity and cancer

Curr Obes Rep

Figura 10 – Formació de 

Crown-Like Structures. 

Alliberació de citoquines 

proinflamatòries pels 

adipòcits i els macròfags 
[36]. 

Leptina	  
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l’expressió de la cyclooxygenassa (COX-2), un marcador inflamatori. Així mateix, també 

pot activar la via de les MAP-quinases (MAPK), que condueixen a l’activació de factors 

de transcripció com la proteïna activadora 1 (AP-1), que regula l’expressió d’algunes les 

citocines proinflamatòries. 

L’activació del NF-kβ promoguda per un estat d’inflamació podria jugar un important 

paper en el desenvolupament i progressió del càncer [39]. Aquest és un factor de 

transcripció que coordina la resposta immune, ja que promou la inhibició de l’apoptosi 

activant gens antiapoptòtics,  així com l’estimulació de la supervivència de les cèl·lules 

neoplàsiques. Per altra banda, NF-kβ promou l’expressió de mediadors proinflamatoris 

com TNF i IL6 i gens promotors de l’angiogènesi com IL-8 i COOX2. 

IV. Insulina / IGF1   

L’augment de pes, dels nivells de triacilglicèrids i la disminució de l’activitat física són 

factors que promouen l’increment dels nivells d’insulina circulants en sang. Els nivells 

d’insulina basals són proporcionals a l’adipositat.  L’associació entre els nivells d’insulina 

i el càncer de mama ha estat estudiada per Kaaks R [40], el qual ha suggerit dos 

mecanismes pels quals la insulina podria intervenir en el procés carcinogènic: el primer 

inclou l’efecte directe de la insulina sobre els receptors d’insulina de les cèl·lules 

preneoplàsiques i el segon inclou l’efecte indirecte de l’acció de la insulina on intervé el 

factor Insuline-like growth factor (IGF-1).  

Pel que fa al primer, diversos tipus cel·lulars tumorals expressen el receptor d’insulina, 

el qual pot activar la via de la PI3K, permetent la transcripció de gens que augmenten la 

proliferació cel·lular com s’ha vist anteriorment. 

Per altra banda, el factor de creixement IGF-1 és sintetitzat pels hepatòcits com a 

resposta de l’hormona de creixement (GH) i és estructuralment molt semblant a la 

insulina. Així mateix, l’IGF-1 també es sintetitza en resposta a un augment dels nivells 

d’estradiol. La seva funció és regular la proliferació cel·lular en funció de l‘energia 

disponible i els nutrients de la dieta, així com les reserves nutricionals. La insulina i l’IGF1 

funcionen de manera sinèrgica com a factors de creixement, promovent la proliferació 

cel·lular i inhibint l’apoptosi.  
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L’IGF-1 es troba unit a proteïnes IGF-1 Binding Proteins (IGF-BPs), de manera que 

l’augment de proteïnes BPs en sang resulta en una disminució de l’activitat de l’IGF-1. 

Es creu que l’augment dels nivells d’insulina redueix la producció de proteïnes IGF-BP, 

resultant en un increment de l’IGF-1 disponible per la cèl·lula, com veiem a la Figura 11. 

Un cop lliure, igual que ho fa 

la insulina aquest també 

actua sobre els receptors de 

les cèl·lules tumorals posant 

en marxa unes cascades 

intracel·lulars que inclouen la 

via PI3K i MAPK, 

necessàries per promoure la 

proliferació, angiogènesi i 

inhibir l’apoptosi [41], [9]. 

  

1. Mecanismes epigenètics  

Les modificacions epigenètiques són variacions en els patrons de metilació degudes a 

canvis en els hàbits dietètics, activitat física i pèrdua de pes. Així mateix podrien ser 

producte dels canvis hormonals i inflamatoris associats a l’obesitat.  

Les modificacions epigenètiques són dinàmiques i reversibles, i són presents en 

diversos tumors incloent el càncer de mama [5]. Com s’ha anat explicant, l’obesitat 

incrementa del risc de càncer de mama promovent un microambient anòmal secundari 

a les desregulacions hormonals i l’estat inflamatori. En aquest context, el grup de Toledo 

E et al [42] recentment ha estudiat si aquesta condició podria afavorir els canvis 

epigenètics, incrementant la susceptibilitat d’induir un càncer. Per a dur-ho a terme, els 

investigadors van estudiar possibles alteracions en el patró de metilació en 145 dones 

amb càncer de mama, en funció de l’IMC (IMC < 25Kg/m2 o IMC > 25Kg/m2) i l’estat 

menopàusic (pre o postmenopàusic). Es van analitzar grups d’illes CpG de l’ADN, que 

representen regions importants de metilació, en cèl·lules epitelials del teixit mamari per 

microarrays3 i van quantificar la metilació per piroseqüenciació4. L’anàlisi de la metilació 

no va mostrar diferències significatives entre els grups de dones segons l’IMC ni entre 

els grups segons l’estat menopàusic, però en combinar els dos factors de risc (estat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Analitzen l’expressió diferencial de gens.	  
4	  Determina seqüències concretes d’ADN a gran escala i les quantifica.	  

Figura 11 – Funcions biològiques de l’insulina i l’IGF-1 

sobre la cèl·lula. Elaboració pròpia. 
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menopàusic i els diferents IMC) sí que es van veure canvis significatius en el patró de 

metilació [42] . 

Es van analitzar les funcions moleculars per “Gene Ontology” de tots els gens on es van 

observar canvis en els patrons de metilació. Això va revelar que la majoria dels gens 

afectats participaven en la regulació de la transcripció, senyalització, diferenciació 

cel·lular, proliferació i regulació del cicle cel·lular. De tots aquests, el gen ZNF577 va ser 

el que presenta un patró de metilació més diferent en el càncer de mama, segons els 

nivells d’adipositat i l’estat menopàusic. Van analitzar el nivell de metilació del ZNF577 

en cada grup (Figura 12) i van observar dos grups amb major risc: un representat per 

dones postmenopàusiques amb obesitat i l’altre representat per dones 

premenopàusiques amb normopès. Val a dir que es probable que el risc de l’últim grup 

de dones sigui per causes secundàries, però no és objecte d’estudi del treball ja que no 

està relacionat amb el pes corporal. 

 

 

 

 

 

 

El gen ZNF577 és un factor de transcripció de tipus Zinc Finger. Tot i que no es coneix 

molt les seves funcions, se sap que clústers de ZnF solen estar hípermetilats i silenciats 

en diferents tumors, suggerint que els canvis trobats en aquest estudi representen la 

disrupció d’una via que es troba habitualment en un càncer. Alguns autors han proposat 

que un possible mecanisme pel qual els ZnF s’hipermetilen podria ser l’estrès oxidatiu 
[43], resultat del microambient anòmal secundari a l’estat inflamatori en l’obesitat. Aquests 

resultats són un exemple de com el perfil de metilació pot determinar el càncer de mama 

en funció de l’adipositat i l’estat menopàusic.  

 

 

 

Figura 12 – Anàlisi dels nivells de metilació del ZNF577 per piroseqüenciació segons l’excés 

de pes i l’estat menopàusic. Les diferències trobades entre grups són estadísticament 

significatives amb un p-value inferior a 0,05, avaluat utilitzant el t-test [42]. 
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3. La dieta mediterrània com a factor protector pel càncer de mama 

L’associació entre els diferents nutrients presents en la dieta i el càncer encara no és 

consistent, probablement com a conseqüència de la dificultat d’avaluar l’efecte d’un 

nutrient de manera aïllada. Com a individus, consumim aliments que contenen una gran 

varietat de nutrients que interfereixen en les vies metabòliques de manera sinèrgica 

actuant positiva o negativament sobre les cèl·lules, i aquests canvis poden predisposar 

a que les cèl·lules malignitzin. S’ha observat que el càncer de mama als països 

mediterranis és menys prevalent [44]. Representa el 12% de tots els càncers a Espanya, 

mentre que a països com Brasil, Estats Units o Regne Unit representa el 22%, 17% i 

16% respectivament. És per aquest motiu que la dieta mediterrània (DietMe), 

caracteritzada per un alt consum de fruites, verdures, llegums, cereals integrals, fruita 

seca, peix i oli d’oliva com a font de greix, ha sigut objecte de molts estudis com a 

possible efecte protector contra el càncer de mama.  

En l’estudi de Toledo E, et al [45] 

es va avaluar l’efecte de la 

DietMe en 4.282 dones en edat 

postmenopàusica (entre 60 i 80 

anys) que recentment havien 

participat en l’estudi PREDIMET, 

un estudi aleatoritzat per testar 

els efectes de la DietMe en 

comparació amb una dieta baixa 

en greixos en la prevenció de la 

malaltia cardiovascular amb un 

seguiment de les pacients de 4,8 

anys. Les dones es van dividir en tres grups, un d’ells el grup control, i dos grups en els 

quals les dones seguien una DietMe amb un suplement d’oli d’oliva verge extra (EVOO) 

o de fruita seca. Es va observar que el grup de dones que havia seguit una DietMe amb 

un suplement d’oli d’oliva extra verge presentava una disminució del 62% del RR per 

càncer de mama, mentre que el grup que havia seguit la DietMe amb un suplement de 

fruita seca no presentava diferències significatives amb el grup control (Figura 13). Tot i 

això, quan es van fusionar ambdós grups es va observar que el RR de càncer disminuïa 

un 51%. En base a aquests resultats, els autors van suggerir que el consum d’una dieta 

mediterrània en presència de quantitats significatives d’oli d’oliva verge extra és 

beneficiós per la prevenció del càncer de mama. 

Figura 13 – Incidència de càncer de mama invasiu segons 

el grup MeDiet + EVOO (oli d’oliva verge extra) o MeDiet + 

fruita seca respecte el grup control.  
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Així mateix ho va confirmar Castelló A, et al [46] en l’estudi de casos i controls, on van 

avaluar la dieta mediterrània i el risc de càncer de mama en 973 pacients amb càncer 

de mama de 23 hospitals Espanyols. De la mateixa manera que en l’estudi anterior, 

aquests també van observar que la dieta mediterrània redueix el risc de càncer de mama.  

Recentment, en l’estudi de cohorts de Van den Brandt PA, et al [47], s’ha suggerit que 

l’associació inversa entre la DietMe i el càncer de mama és molt més forta pel càncer 

de mama postmenopàusic. Així mateix, també es proposa que l’efecte d’aquest patró 

alimentari és diferent segons els subtipus de càncer de mama, en funció de la presència 

o no de receptors d’estrògens (ER+ o ER-) o progesterona (PR+ o PR-). Així doncs, els 

resultats d’aquestes investigacions realitzades en 1.665 dones d’entre 55 i 69 anys 

seguides durant 20,3 anys, van determinar que l’associació inversa entre l’adherència 

de la DietMe i el càncer de mama postmenopàusic només és significativa en aquells 

tumors ER- (amb una reducció del risc del 40%) i també en els doble negatius ER-PR- 

(amb una reducció del 39%). Tenint en compte que els tumors ER- PR- són els que 

responen pitjor als tractaments, aquestes troballes podrien ajudar a reduir la prevalença 

d’aquests. 

Els efectes beneficiosos de la DietMe en el càncer han estat atribuïts a la ingesta de 

fibra, antioxidants i vitamines, que actuen sobre els mecanismes biològics com la 

inflamació crònica, estrès oxidatiu i dany oxidatiu de l’ADN [48]. Tot i això, com he dit 

anteriorment, és complicat avaluar l’efecte de cada un dels nutrients però les evidències 

indiquen que la dieta mediterrània conté una varietat de nutrients que resulten 

beneficiosos per a la salut i protegeixen del desenvolupament de càncer de mama 

postmenopàusic. Així doncs, amb una dieta mediterrània es podrien evitar el 32,4% de 

càncers ER- i el 2,3% del total, incloent l’ER+, dels càncers de mama postmenopàusic [46]. 
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CONCLUSIÓ 

(1) Segons les evidències epidemiològiques, l’excès de pes i el sedentarisme són factors 

de risc pel desenvolupament de càncer de mama, entre d’altres. (2a) No obstant això, 

hi ha factors que poden modificar l’associació entre l’obesitat i el càncer, que la majoria 

d’estudis epidemiològics no tenen en compte. Aquests inclouen l’ús de teràpies 

hormonals substitutives, la distribució del greix corporal i l’època en la qual es guanya 

més pes al llarg de la vida d’una dona. (2b) Els mecanismes moleculars que connecten 

l’obesitat i el càncer no són clars. Dels factors implicats en el desenvolupament tumoral 

en persones obeses destaquen l’augment de la leptina i la disminució de l’adiponectina: 

dos adipocines amb efectes contraris; nivells elevats d’estrògens en el teixit adipós; un 

estat d’inflamació crònica promogut per les citoquines proinflamatòries alliberades pels 

adipòcits i els macròfags; i l’activitat sinèrgica de la insulina i l’IGF-1 a concentracions 

elevades. La majoria d’aquests factors moleculars interfereixen en vies metabòliques 

que regulen l’activitat cel·lular i activen gens proinflamatoris. Així mateix, aquesta 

desregulació promou canvis en els patrons de metilació de l’ADN i formació d’adductes 

que incrementen la susceptibilitat al càncer. 

(3) En els últims anys s’ha estudiat la dieta mediterrània com un possible factor protector 

pel desenvolupament de càncer de mama postmenopàusic, especialment pels ER-PR-, 

proposant-se com a patró dietètic saludable.  

 

Al llarg d'aquest treball s'ha vist la importància que poden tenir els hàbits de vida 

saludables per evitar alguns dels factors que augmenten la incidència de càncer, com 

és l'excés de pes. L'adipositat patològica actua sobre les vies metabòliques, mitjançant 

la regulació gènica o senyalització cel·lular, produint canvis en l'ADN que predisposen 

al desenvolupament de càncer de mama. 
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