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Busquem gent com t
Per continuar recolzant la investigaci cientficaÉ
Per seguir buscant donants voluntaris de medulála ssia o sang de
cord umbilical pels pacients que no disposen de donant compatibleÉ
Per continuar oferint pisos dÕacollida pels pacients amb pocs recursos
econmics que han de desplaar-se lluny de casa sevaÉ
Per poder oferir ms recursos als hospitalsÉ
Plegar

Fes-te soci de la curaci de la
leucmia
PresentaÕns a dos amics, a dues persones que puguin estar
interessades en la nostra causa, a dues persones solidries.
DÕaquesta manera, podrem informar-les de les nostres activitats.
Inscriu als teus amics aqu. Els informarem sobre el nostre objectiu: que la
leucmia sigui una malaltia curable en tots els casos. Grcies per la teva ajuda.
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Les dades que voluntriament ens facilita seran recollida en un fitxer automatitzat de la Fundaci Josep Carreras
contra la Leucmia i seran tractades de forma confidencial i exclusivament per la Fundaci Josep Carreras per a s
administratiu, estadstic i per a l'enviament d'informaci, d'acord amb les normes establertes per la Llei 15/1999 de
Protecci de dades de carcter personal. Vost pot solálicitar en qualsevol moment l'accs a les seves dades personals,
aix com la seva rectificaci i cancelálaci dirigint-se a: C/ Muntaner, 383 2¼ - 08021 Barcelon. Telfon gratut: 900
32 33 34. Email:info@fcarreras.es . Web:www.fcarreras.org
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Històries…

la Lupe, en Juan
“solidàries fins a la
Carlos, la Mª Teresa, medul·la”.
en Pedro, l’Ángel, la
Gabriela, el Rubén i
el Raúl.
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CONVOCATÒRIES BEQUES DE RECERCA CIENTÍFICA
La Fundació Josep Carreras obre la convocatòria de la beca de recerca científica
FIJC-09/ESP-FCAJAMADRID, amb el patrocini, per tercer any consecutiu, de la
Fundación Caja Madrid. La beca està destinada a especialistes en Hematologia
i Hemoteràpia doctorats en Medecina i Cirurgia que acreditin un període inferior a quinze
anys des de la seva llicenciatura i que desitgin realitzar una estància en un centre estranger
per tal d’ampliar coneixements, adquirir noves habilitats o desenvolupar plans de treball
relacionats amb les hemopaties malignes. La data límit per a la presentació de les sol·licituds
és el 30 de setembre de 2009.
La Fundació Carreras també obre la convocatòria de la beca E.D. Thomas Post-Doctoral
Fellowship 2009 per investigacions sobre leucèmia o altres malalties hematològiques.
La data límit per la presentació de les sol·licituds és el 2 de setembre de 2009.
Las bases i formularis d’ambdues beques poden descarregar-se de la web www.fcarreras.org,
sol·licitar-los a fundacio@fcarreras.es o al telèfon 93 414 55 66.
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Tots som investigadors
Benvolgut/uda amic/ga,
Dels més de 300.000 nous casos de leucèmia
que es diagnostiquen cada any en el món, uns
5.000 són espanyols, és a dir, a l’Estat espanyol
cada dia 13 persones reben aquest cruel diagnòstic. L’any 1988, quan vam crear la nostra
Fundació, les probabilitats de superar aquesta
malaltia eren escasses. En aquell moment, després d’anys de recerca científica, el trasplantament de medul·la òssia es consolidava com el
millor tractament per a molts casos de leucèmia
i altres malalties hematològiques.
Aquest avanç en el tractament de moltes hemopaties venia acompanyat d’un gran inconvenient:
només 1 de cada 4 candidats a trasplantament
disposava d’un donant de medul·la òssia entre
els seus familiars. Els altres havien de recórrer
a la solidaritat d’un donant voluntari però l’Estat
espanyol no estava inclòs entre els registres de
donants mundials.

Per resoldre aquest conflicte, l’any 1991 vam
crear el Registre de Donants de Medul·la
Òssia, l’únic programa acreditat a l’Estat
espanyol per la recerca de donants no
emparentats a nivell mundial. Avui en dia, la
nostra Fundació té accés als més de 13 milions de
donants disponibles en el món i a les més de
350.000 unitats de sang de cordó umbilical.

Actualment són 30 els hospitals públics espanyols acreditats per realitzar trasplantaments de
medul·la òssia al·logènics (procedents d’un
donant voluntari) i aquest tractament s’ha convertit en una opció més que habitual en el transcurs de moltes leucèmies. De tota manera,
encara perdem a dia d’avui la meitat dels
pacients adults i 1 de cada 4 nens.

Després de més de 20 anys de feina, ens
plantegem un nou repte: “Hem de millorar la qualitat de vida dels pacients però,
per sobre de tot, hem de trobar una curació 100% definitiva per a la leucèmia”.
Per aquest motiu, la Fundació ha decidit
llançar-se al costat de la Generalitat de
Catalunya en un projecte històric i incomparable: el primer centre de recerca de
l’Estat espanyol exclusivament focalitzat

en la leucèmia i altres malalties hematològiques i un dels únics que existeixen en
el món.

L’Institut Internacional Josep Carreras
per a la Recerca contra la Leucèmia serà
un centre sense precedents que, amb el treball i
rigor d’investigadors de tot el món, utilitzarà les
tecnologies més innovadores per guanyar la partida a la leucèmia.

Avui està en mans de tots que la leucèmia
sigui algun dia una malaltia completament curable.
Avui tots som investigadors .
Afectuosament,
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L’Institut Internacional Josep Carreras
de Recerca contra la Leucèmia.
La Fundació crearà el primer centre de recerca de l’Estat espanyol exclusivament
focalitzat en la leucèmia i altres malalties hematològiques.

El suport a la recerca científica és una de les
grans prioritats de la Fundació Josep Carreras.
Des de l’any 1988, les diferents Fundacions
Carreras de tot el món han invertit més de 100
milions d’euros en aquest àmbit i han finançat
més de 600 projectes de recerca. Malgrat tots
aquests avenços, i encara que els índexs de
curació de la leucèmia han millorat molt, encara perdem 1 de cada 4 nens i la meitat
dels pacients adults amb leucèmia.
Per aquest motiu, la Fundació Josep Carreras
ha decidit fer un pas més. El compromís amb
el pacient és la nostra raó d’ésser i, per tant, és
fonamental augmentar els esforços ja existents
en recerca científica focalitzada en la leucèmia
i altres hemopaties malignes. Per aquest motiu,
la nostra Fundació es llança al costat de la
Generalitat de Catalunya en un projecte històric i incomparable: el primer centre de

recerca de l’Estat espanyol exclusivament focalitzat en la leucèmia i altres
malalties hematològiques malignes i un
dels únics que existeixen en el món.
L’Institut Internacional Josep Carreras per
a la Recerca de la Leucèmia serà un centre
sense precedents que, amb el treball i rigor
d’investigadors de tot el món, utilitzarà les tecnologies més innovadores per guanyar la batalla contra la leucèmia.
Les leucèmies, juntament amb altres hemopaties malignes, són un dels reptes més importants en l’estudi i el tractament dels càncers de
l’espècie humana. De fet, han representat i continuen representant un model de càncer curable. No és estrany, doncs, que els dos càncers
que en el moment actual som capaços de controlar en una gran proporció de malalts siguin

Tres grans forces es troben en el nucli del
naixement del projecte:

1.
2.
3.

La voluntat de Josep Carreras, la seva família i la Fundació que duu el seu nom de perpetuar la lluita iniciada fa més de 20 anys amb l’objectiu d’eradicar la leucèmia.
L’excel·lent nivell científic ja existent en els 2 Campus que es crearan.
La voluntat de la Generalitat de Catalunya de col·laborar en el nostre repte.
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la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens
i el limfoma de Hodgkin.
El projecte de l’Institut Internacional Josep
Carreras de Recerca contra la Leucèmia neix
amb la voluntat d’aprofundir en l’estudi dels
mecanismes pels quals es desenvolupa la leucèmia i altres càncers hematològics amb la finalitat de generar processos de diagnòstic i tractaments cada vegada més precisos. Aquests
mecanismes han de dirigir-se cada cop més
concretament a resoldre o evitar els danys que
generen el creixement i la proliferació de les
cèl·lules malignes mitjançant la identificació
de noves dianes terapèutiques i l’aplicació de
nous tractaments.
El projecte de l’Institut Internacional Josep
Carreras de Recerca contra la Leucèmia es
materialitzarà en 2 campus amb una tasca
coordinada: el Campus Clínic, situat en
les dependències de l’Hospital Clínic de
Barcelona, i el Campus Germans Trias i Pujol,
situat en l’entorn de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona. El Campus
Clínic comptarà amb els laboratoris de recerca dels Serveis d‘Hematologia i de la Unitat
d’Hemopatologia de l’Hospital Clínic, i de la
Facultat de Medecina de la Universitat de
Barcelona. Per establir el Campus Germans
Trias i Pujol, l’Ajuntament de Badalona ha cedit
un terreny adjacent a l’Hospital en el qual la
Fundació Internacional Josep Carreras construirà un nou edifici d’uns 4.000 m2 i dotarà

ambdós campus de recerca dels equipaments
necessaris. Aquesta aportació s’ha valorat en
9.000.000€. Les primeres ajudes pel projecte
per part de la societat civil de Badalona han
vingut de la mà del Rotary Club de Badalona i
de la Fundació Badalona contra el Càncer. La
Generalitat de Catalunya es compromet, per la
seva banda, a una aportació anual suficient per
garantir el funcionament de l’Institut
Internacional Josep Carreras de Recerca contra la Leucèmia.

Vista de la Facultat de Medecina de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Panoràmica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

Alguns avenços aconseguits.
La Fundació Josep Carreras aposta per la recerca científica com a mitjà per trobar una solució
definitiva a les malalties hematològiques malignes. Gràcies als avenços científics, per exemple,
al llarg de la història més recent, el tractament
de la leucèmia mieloide crònica ha millorat notablement gràcies a l’Imatinib, amb percentatges
de resposta positiva propers al 90%.

D’altra banda, el tractament de manteniment
amb Rituximab millora la supervivència lliure
de progressió en pacients amb limfoma no
Hodgkin fol·licular recorrent, que responen al
tractament d’inducció. Aquest procediment ha
demostrat no solament que es pot retardar
l’aparició de recaiguda de la malaltia, sinó el que
és més important, permet reduir en un 50% el
risc de mort d’aquest tipus de càncer, considerat fins a la data incurable.
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La recerca de donants de
medul·la òssia i sang de cordó
umbilical en bones mans.

Trinidad Jiménez, ministra de Sanitat i
Consum, i Josep Carreras han signat un acord
marc amb l’objectiu de renovar el servei de
recerca de donants de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica i sang
de cordó umbilical) per a pacients amb leucèmia o altres malalties hematològiques que
necessiten un trasplantament i no tenen un
donant entre els seus familiars, que porta a
terme la Fundació Josep Carreras en l’àmbit
espanyol.

Recital benèfic de Josep
Carreras, a l’Opernhaus de
Zurich.

Amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia, Josep Carreras, acompanyat al piano pel Mestre Lorenzo Bavaj, va
oferir el passat 8 de juny un recital benèfic a
l’Opernhaus de Zurich.

La marca suïssa de rellotgeria i joieria Chopard
va patrocinar aquesta vetllada solidària.
L’aportació de Chopard ha estat íntegrament
destinada a la Fundació Josep Carreras per a
la lluita contra la leucèmia. La marca Chopard
i la Fundació Carreras mantenen una estreta
relació des dels inicis de la Fundació.

Las universitats d’Oporto i
Hyunghee distingeixen Josep
Carreras por la seva inestimable
lluita contra la leucèmia.

Josep Carreras ha estat nomenat Rector
d’honor de la Universitat de Hyunghee a
Corea i Doctor honoris causa de la Universitat
d’Oporto a Portugal.
L’any 1991, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia va crear el Registre de
Donants de Medul·la Òssia amb l’objectiu
d’aconseguir que “cap pacient espanyol amb
leucèmia o malalties similars quedés sense
una possibilitat de curació per no disposar
d’un donant familiar compatible”. L’any 1994
es va signar el primer acord marc entre la
Fundació Josep Carreras i el Ministeri de
Sanitat en el qual s’establien les normes de
funcionament del REDMO. En l’actualitat es
renova aquest acord per adequar-lo a la nova
normativa sobre obtenció i manipulació de
cèl·lules i teixits humans per realitzar trasplantaments.

A la fotografia, Josep Carreras rebent el guardó de la Universitat Hyunghee.
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Construint
castells a
l’aire
“Si has construït un castell a l’aire, no has perdut el temps, és allà on hauria d’estar. Ara has
de construir els ciments a sota”.
George Bernard Shaw
(1856-1950) Escritor irlandés.

En Pedro té 33 anys, la Gabriela només 3 mesos. El Rubén és un noi de 26 anys de
Barcelona; en Raül, amb només 4 anys, té la gràcia i el “salero” de qualsevol gadità.
A primera vista, no tenen res en comú. Només coincideixen en una única cosa: el patiment que es viu i la valentia que es necessita per lluitar contra la leucèmia. La M.
Teresa, la Lupe, l’Àngel i en Juan Carlos tampoc no s’assemblen, però tots saben què
és lluitar amb totes les seves forces i vèncer. Ells han pogut amb la leucèmia, no ha
estat fàcil, però ho han aconseguit i volen animar totes les persones que ara mateix
estan passant per aquesta situació.
A més de la seva experiència personal, el que tots comparteixen és el projecte
“Explica‘ns el teu pla”, amb el qual la Fundació Josep Carreras vol donar a conèixer
a la societat els somnis de les persones que pateixen una malaltia hematològica i que
han guanyat aquesta batalla. Moltes gràcies a tots per compartir amb nosaltres la
vostra història. Seguim esperant els relats de totes les persones que vulguin unir-se
al nostre projecte de sensibilització.
La Gabriela va néixer el passat dia 20 de maig
de 2009 a l’Hospital Virgen de la Arrixaca de
Múrcia. Unes taquetes en el seu cos van fer sospitar el que posteriorment es va confirmar:
leucèmia. En lloc d’anar amb la seva mare
a l’habitació, va passar directament a l‘UCI
neonatal.
En el poc temps de vida que té, ja ha lluitat contra un vessament cerebral, tres cicles de quimioteràpia, puncions medul·lars, etc., però,
com diu en Sergio, el seu pare “és una gladiadora”. I no és casualitat que el seu nom,

d’origen hebreu, signifiqui “la força de Déu”.
El pla de la Gabriela, ara com ara, segueix essent tan simple com: lluitar, lluitar i lluitar. Segur que amb l’afecte dels seus
pares i de la Claudia Doménica, la seva germana gran ho aconsegueix.
Com ella, el Raül també és un petit gran valent.
Fa un any que li van diagnosticar leucèmia i ell
té molt clar que quan sigui gran vol ser
Buzz Lightyear, el guerrer espacial de
joguina de la pel·lícula de Disney Toy
Story. No sabem si aconseguirà ser “espacial”,
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però tenim clar que un guerrer ja ho és segur ja
que està superant un trasplantament de
medul·la òssia procedent d’un donant alemany
que la nostra Fundació li ha trobat. La Gabriela
i el Raül també tenen altra cosa en comú: una
germana gran que els cuida. La del Raül té 7
anys i es diu Yolanda. Encara que el Pablo, el
seu pare, és una persona d’una gran fortalesa,
la Yolanda també ajuda molt els seus pares i és
una nena molt madura per la seva edat. Els veritables protagonistes d’aquest drama no només
són els malalts ja que sense els seus familiars i
amics no ho aconseguirien. Per això, persones
com la Yolanda o la Clàudia són essencials pels
seus respectius germans.

família com abans. Com diu l’Encarni: “No
podem cansar-nos, no podem rendir-nos, no
podem desanimar-nos, ni afeblir-nos... No
podem baixar els braços mai.”.
El que no ha baixat mai els braços, ni en la seva
feina ni en la seva malaltia és el Rubén, un barceloní de 26 anys. Era una jove promesa del tennis espanyol professional quan, als 18 anys, li
van diagnosticar un limfoma de Hodking’s. El
Rubén és ara entrenador de tennis, però,
8 anys més tard, després de diverses recaigudes
i un trasplantament de donant no emparentat
que va localitzar la Fundació Carreras, continua
lluitant contra el seu gran enemic que segueix
a la seva vida en forma de rebuig.

Retall d'una entrevista a la Lupe en el "Correo de Andalucía" al juny de 2009.

En Juan Carlos, amb la seva dona, durant la seva

Una altra “germana coratge” és l’Encarni. Ella
és la germana d’en Pedro, de 33 anys, i, a més,
el seu únic donant familiar compatible. En el
cas d’en Pedro, el seu limfoma no Hodking’s
haurà de lluitar contra tota una troupe, ja que,
a més dels seus pares i l’Encarni, en Pedro
compta amb 4 germans més que l’estan ajudant
a superar la malaltia “tots a una”. També és la
lluita d’una família sencera per promoure la
donació de medul·la òssia. Els plans d’en
Pedro són: reprendre la seva vida normal i laboral, moblar el seu pis que encara no ha pogut estrenar, agafar el seu
cotxe i gaudir dels seus amics i de la seva

Aquest és també el gran enemic de la Lupe, de
Sevilla, però, deixant de banda el rebuig crònic
que pateix, ha aconseguit superar la leucèmia
limfoblàstica aguda cromosoma Philadelphia
que se li va diagnosticar l’any 2004. Li donaven
poques setmanes de vida, però la Lupe va fer
gala de tot el coratge i l’art que té a dintre per
sotmetre’s, un any més tard, a un trasplantament de medul·la òssia no emparentat.
Dotzenes d’adolescents amb pancartes plenes
d’esperança rondaven, un dia de maig de 2005,
les portes de l’Hospital Virgen del Rocío mentre els metges intentaven salvar-li la vida a la

7

Explica’ns el teu pla ||

seva professora d’història. Casualment, el
donant de la Lupe també és alemany i, com diu
ella: “No el coneixem, per descomptat, però a
casa el vam anomenar Hans i brindem per ell a
totes les reunions.” Un dels plans de la Lupe
és seguir gaudint dels seus néts, encara
que de broma sempre es queixa de ser
una àvia “explotada”.
Un amic de la Lupe i també expacient de leucèmia és en Juan Carlos, de 37 anys. De fet, es
van conèixer a través del fòrum de pacients i
expacients de la Fundació Josep Carreras. Al
Juan Carlos i la Leo (la seva dona) encara els
falta molt per ser avis perquè de moment
la seva filla Alba és encara molt petita.

haver de traslladar-se des de Navarra fins a la
ciutat comtal per a sotmetre’s a un tractament
contra la leucèmia limfoblàstica aguda que patia
i va poder disposar d’un dels 6 pisos d’acollida
que la nostra Fundació posa a la disposició dels
pacients amb menys recursos econòmics. Ara,
un any més tard, l’Àngel va tornar a Barcelona
per estudiar un postgrau d’infografia i continuar així la seva carrera professional. Ara el seu
objectiu més gran és trobar feina i gaudir de la seva família i de la seva xicota.
Per a la Mª Teresa el túnel va ser llarg, però
ho va aconseguir i ara només desitja tornar
a quedar-se embarassada. Als 17 anys li van
diagnosticar leucèmia i gràcies al suport incon-

La Mª Teresa, actualment, amb el seu fill de 8 anys.

malaltia i actualment.

En Juan Carlos també va tenir la sort de tenir
un germà especial, en Paco, ja que era compatible amb ell i li va trasplantar la seva medul·la
òssia.
L’Àngel, de 25 anys, no va tenir tanta sort i el
Registre de Donants de Medul·la Òssia, gestionat per la Fundació, va haver de buscar-li un
donant no emparentat. Com que no existia cap
d’entre els 13 milions de donants que hi ha en
el món, la seva gran oportunitat va ser una unitat de sang de cordó umbilical procedent d’un
bebè belga que li van trasplantar a l’Hospital
Clínic de Barcelona l’any passat. L’Àngel va

En Pedro, ben somrient, abans de la malaltia.

dicional de la seva mare i al tractament mèdic
al qual es va sotmetre va aconseguir superar-la.
Als 28 anys, la M. Teresa es va quedar embarassada. Després de gaudir de la vida i del seu fill
durant 4 anys, ella que creia que havia plorat
prou i que li tocava ser feliç, va notar una prominència en una mama… Diagnòstic: càncer de
mama. Com diu ella: “Una altra vegada la quimio, la ràdio, els cabells i reviure sensacions que
en algun racó del nostre cervell per molt que
vulguem oblidar sempre tindrem guardades.
Em vaig recolzar en el meu marit, en el meu nen,
per ells no podia deixar-me vèncer. En la leucèmia em va ajudar la meva mare i sé que des del
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cel ha estat amb mi, m’he tornat a recuperar,
m’agrada arreglar-me, m’he deixat els cabells
llargs, el meu físic no delata que hagi tingut 2
vegades càncer, exceptuant les cicatrius dels
catèter que he dut i, que si per lluir escot s’han
de veure, doncs jo molt orgullosa que es vegin.”.
A més de la leucèmia o d’altres malalties hematològiques malignes, tots ells tenen en comú més
coses de les que es pensen: uns plans pels quals
continuar lluitant, uns somnis que els animen a
seguir batallant contra la malaltia i l’afecte de la
Fundació Josep Carreras que desitja que la leu-

L'Ángel, durant la seva leucèmia, i actualment amb la seva companya.

l Rubén amb la Marisa, la seva mare.

cèmia sigui, algun dia, una malaltia curable en
tots els casos.
Com tots ells, si has passat o estàs vivint una
malaltia hematològica, volem conèixer els teus
plans i donar-los a conèixer a la societat perquè
es conscienciï de què cada any a l’Estat espanyol més de 14.000 persones reben el cruel diagnòstic d’una neoplàsia hematològica. D’entre
ells, 5.000 són leucèmies, uns 7.000 són limfomes i uns 2.000 són mielomes.

La Claudia Doménica vigila somrient a la seva
germaneta Gabriela.

En Raül amb la seva germana Yolanda després de diagnosticar-li la malaltia. El RaÚl actualment,
després de ser trasplantat.

Envia’ns el teu pla en vídeo o a través d’un text amb una fotografia a info@fcarreras.es.
Si vols veure tots els plans que ens han enviat entra a:
www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com

Empreses solidàries ||
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Més recursos en la recerca dels
trasplantaments de medul·la òssia
José Luis Gómez, director
general de BD per Espanya i
Portugal, i Josep Carreras
durant la signatura de l’acord.
Agraïm la col·laboració de l’hotel Casa Fuster de
Barcelona que ens va cedir les seves meravelloses instal·lacions i ens va acollir molt amablement per realitzar una sessió de fotos amb Josep
Carreras.
La Fundació Josep Carreras contra la leucèmia
i l’empresa de tecnologia mèdica BD (Becton,
Dickinson and Company) han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual la companyia es compromet a col·laborar com a empresa patrocinadora de la Fundació oferint suport
en la recerca sobre els trasplantaments de
medul·la òssia.

BD ha donat 30.000 euros per a la lluita contra
la leucèmia que se sumen als més de 100 milions
que les Fundacion Josep Carreras d’arreu del
món ja duen invertits en el foment de la recerca científica per aconseguir un dia la curació
definitiva de la leucèmia. BD és una empresa
multinacional de tecnologia sanitària que centra els seus esforços a millorar l‘administració
de medicaments, optimitzar el diagnòstic de les
malalties infeccioses i del càncer, així com a
avançar en el descobriment de nous fàrmacs. La
missió de la companyia coincideix completament amb la de la Fundació Josep Carreras:
ambdues volen ajudar els pacients a viure saludablement.
Gràcies a la nostra firma d’auditoria KPMG que
s’ha sumat a la lluita contra la leucèmia donant
a la Fundació 15.660 euros.

L’empresa AC Marca i la Fundació Josep
Carreras han signat un conveni per difondre la
lluita contra la leucèmia en més de 900.000
envasos de la coneguda marca de detergents
Norit. La campanya, anomenada “Ajuda’ns a cuidar” recaptarà fons pels pisos d’acollida per a
pacients de leucèmia amb escassos recursos econòmics que gestiona la Fundació Josep Carreras.

Agraïm que Lauren Cinemes hagi emès gratuïtament el nostre espot a totes les seves sales
durant dos mesos per ajudar-nos a sensibilitzar cada dia més persones.
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Dr. Robert Sackstein

Objectiu: combinar la recerca bàsica
i la clínica.

del problema: les cèl·lules afectades. Si entenem el conflicte a nivell mol·lecular, podrem
desenvolupar noves teràpies que guareixin.
Aquesta és una de les oportunitats que es van
aconseguir en el seu moment amb el trasplantament de progenitors hemopoètics. És un tractament que pot guarir.

El Dr. Robert Sackstein és una eminència en el
món de l’hematologia i, al mateix temps, una
persona molt accessible. De manera natural contesta a les nostres preguntes sempre somrient i
intentant pensar en “una resposta per a tots els
públics”. És agradable, divertit i es nota que es
deu a la seva feina. A més de ser hematòleg del
Dana Farber Cancer Institute de Boston; professor dels Departaments de Medecina i de
Dermatologia de la Harvard Medical School;
Director dels programes d’Investigació
Traslacional i de Trasplantament de Medul·la
Òssia de l’Hospital General de Massachusetts i
membre del Comitè Científic Internacional de
la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia,
és una gran persona.
Hem volgut que ens expliqui en quin punt estem
en quant a recerca científica sobre la leucèmia i
les altres hemopaties malignes, així com la
importància de crear un centre focalitzat en
aquest àmbit.

1. Dr. Sackstein, quines prioritats ha de
seguir la recerca científica en l’àmbit de
les leucèmies i, especialment, del trasplantament de medul·la òssia?

Definitivament hem d’aconseguir la curació i
no només el tractament. En alguns casos s’han
identificat nous tractaments molt efectius que
perllonguen la vida dels pacients però no els
guareixen. El nostre repte és arribar a la base

En aquest aspecte, el nostre problema actual
resideix en què el sistema immune del pacient
percep les cèl·lules receptores com a estranyes
i les ataca; això és el que anomenem “empelt
contra l’hoste”. Al mateix temps, no obstant això,
aquest mateix tipus de reacció immune pot destruir les cèl·lules malignes del receptor (pacient).
Si aconseguim controlar l’empelt contra l’hoste
i poder trasplantar sense por a aquesta complicació, haurem aconseguit moltíssim.
2. El cordó umbilical representa una de
les teràpies més importants pel futur de
la recerca científica en relació a les malalties hematològiques?

Sí. El cordó umbilical suposa una oportunitat
apassionant. És un desafiament importantíssim
i ens pot ajudar molt a controlar el possible rebuig del trasplantament. El procés de recuperació
d’un pacient al què se li trasplanta sang de cordó
umbilical és més lent però hi han més oportunitats de que existeixi més compatibilitat.

3. Pot explicar-nos de manera senzilla què
és la recerca traslacional?
Si! Això és importantíssim. La recerca traslacional representa més o menys la possibilitat
d’observar des del millor lloc. M’explico… És
combinar la recerca bàsica i la clínica i que es
complementin. Primer estudiem de manera
objectiva la fisiologia i la biologia de les pròpies
cèl·lules en el pacient, després fem l’observació
en el laboratori i, finalment, traslladem el resultat de nou al pacient.

Veure entrevista completa a la nostra web:
www.fcarreras.org
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“solidàries fins a la medul·la”
El vicepresident de la
Fundació, el professor Ciril
Rozman, personalitat sanitària
de l’any.
El professor Ciril Rozman ha rebut el Premi
Personalitat Sanitària de l’any atorgat per
Ediciones Mayo després de tota una vida dedicada a la medicina científica i divulgativa. Els
organitzadors del guardó van destacar que
Rozman ha coordinat 9 edicions del tractat
Farreras-Rozman: medicina interna al llarg
dels últims 40 anys, així com la seva tasca com
a editor de la revista Medicina clínica. Van
reconèixer també la seva feina en la recerca
de la leucèmia limfàtica crònica, de la qual
se’l considera un expert mundial, i el fet
d’haver realitzat juntament amb els seus
col·laboradors el primer trasplantament de
medul·la òssia al·logènica a l’Estat espanyol
l’any 1976.

cordó umbilical. El trasplantament de sang
de cordó umbilical es pot emprar per tractar
amb èxit nens petits i se suposa que la mateixa font bàsica pot ser un tractament eficaç en
adolescents i adults. Té el gran avantatge de
presentar menys problemes de compatibilitat que els trasplantaments de medul·la òssia,
per tant augmenta el nombre de donants
compatibles i redueix el temps d’espera. El
tractament en estudi, Stem-Ex, pretén resoldre el problema dels trasplantaments de sang
de cordó umbilical en adults, que és el baix
nombre de cèl·lules mare, mitjançant una tècnica que expandeix les cèl·lules mare.

La lluita contra la leucèmia
també és cosa de… taxistes.
Fernando Dávila és un taxista de Palma de
Mallorca conscienciat en sensibilitzar la
població sobre la leucèmia. A més de ser soci
de la Fundació, Fernando va pensar en com
podia difondre la nostra causa d’una manera
diferent i, alhora, convincent. Així va sorgir
la idea d’utilitzar el seu entorn laboral per portar a terme aquest objectiu: el seu taxi. El nostre col·laborador ha encarregat un dispensador de díptics informatius per al seu vehicle
i està animant tots els taxistes de Palma de
Mallorca a ajudar-lo en la seva particular “creuada contra la leucèmia”. Fernando, moltes
gràcies per la teva ajuda.

Estudi internacional sobre la
leucèmia i el limfoma.
Cinc centres espanyols, l’Hospital Clínic de
Barcelona, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital
Germans Trias i Pujol, l’Hospital Clínic de
València i l’Hospital La Fe, també de València,
participen en una recerca internacional anomenada ExCell. L’objectiu és validar una nova
tècnica per combatre la leucèmia i el limfoma mitjançant el trasplantament de sang de

Imatge del taxi d'en Fernando
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III Edició del Torneig de Golf
benèfic Rocío Mendoza.
Des de fa dos anys, els familiars i amics de
Rocío Mendoza, pacient que desgraciadament
va morir d’una leucèmia, es reuneixen per
organitzar un campionat de golf solidari.
Aquest any el Club de Golf l‘Envia d’Almeria
ha acollit la tercera edició d’aquest torneighomenatge, on s’han recaptat 12.000 euros,
els quals la Fundació Josep Carreras destinarà als seus programes científics i socials. Us
agraïm de nou tota la vostra implicació.

Flash

Gràcies a l’equip de futbol sala femení Càdiz
F.S que, a iniciativa de Pablo, pare de Raül,
pacient de leucèmia, han volgut solidaritzarse amb la curació de la leucèmia posant-se
les samarretes de la Fundació abans dels partits i durant els seus entrenaments.

Flash

Gràcies a l’Associació Aula d’Extensió
Universitaria per a la Gent Gran de Sant
Cugat del Vallès, que va organitzar unes xerrades sobre la leucèmia i va recaptar 1.600€.

Rumba i flamenc solidaris.
M. Carmen Smith és una persona molt especial. El seu pare va morir de leucèmia i ella va
decidir bolcar-se a recaptar fons per a la recerca científica. Art, rumba, flamenc, fandangos,
ball, etc., aquests són elements centrals en la
vida de Mª Carmen i la seva família i, per
aquest motiu, va decidir ajudar en la lluita
contra la leucèmia des del seu entorn més proper. Així va néixer el Festival Flamenc de Sant
Andreu de la Barca (Barcelona), que aquest
any ha celebrat la seva segona edició recaptant 2.000 euros. Aquest any el Casino de
Sant Andreu de la Barca ha acollit Los
Sobraos, Samueliko i Sentaos, Veus de
Bohèmia, Alejandro Conde, Antonio Granada
i el grup de ball de la Penya Bètica de la localitat. Tots els artistes hi van participar desinteressadament.

Flash

Gràcies a Joan Carles Alayo que va organitzar una Gala benèfica en el Auditori de Sant
Cugat en memòria de la seva dona, Anna Mª
Gil, que va morir de leucèmia. Tots els artistes van participar desinteressadament. Per a
més informació, veure:
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com
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La Fundació
a la Xarxa
Com es pot col·laborar
amb la Fundació
Carreras a través d’Internet?
A causa del gran impacte que té Internet en la
nostra societat, hem decidit crear aquesta nova
secció per explicar-vos de quina manera la nostra entitat és present a la xarxa i animar-vos a
col·laborar en la difusió de la lluita contra la leucèmia també a través d’aquest mitjà.
Els nostres socis representen la nostra major
font de finançament, però també són els que ens
atorguen credibilitat en la societat i els que ens
ajuden a crear una base social conscienciada
contra la leucèmia. Per aquest motiu, Facebook
ens ofereix una nova manera de sensibilitzar
cada dia més persones i d’informar dels actes i
notícies de la Fundació. Si estàs inscrit en aquesta xarxa social, uneix-te al nostre grup de
Facebook. Només has de clicar Fundació Josep
Carreras contra la leucèmia en el cercador i,
sobretot, convidar els teus amics i amigues a
unir-se a la nostra causa comuna.
D’altra banda, Internet ens permet conèixer de
primera mà l‘opinió dels nostres col·laboradors.
La Fundació disposa de dos blocs molt diferents.
En primer lloc, vam crear un bloc corporatiu per
donar a conèixer diferents notícies relacionades
amb la nostra entitat i els avenços en matèria de
leucèmies. Pots accedir-hi a través de la següent adreça:
www.fundaciojosepcarreras.blogspot.com

A més, vam voler donar veu a les persones que
estan lluitant contra una malaltia hematològica
així com a les que l’han superada. És una manera de donar a conèixer els testimonis dels
pacients de primera mà, així com d’oferir un
espai per donar-los suport. Pots accedir a aquesta bitàcora a través de:
http://cuentanostuplancontralaleucemia.
blogspot.com
Finalment, hem creat diferents bàners de la
Fundació i hem sol·licitat a diferents empreses
i particulars la seva col·laboració perquè ens el
pengin als seus webs de manera gratuïta. Si disposes d’un web i et sembla bé incloure-hi el nostre bàner, només has de sol·licitar-lo a l‘Eva Roig,
responsable d’Emarketing de la Fundació:
eva.roig@fcarreras.es

