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Apreciat/ada amic/iga,
Hem volgut titular la nostra Memòria d’activitats 2017 com la
història d’un any IMPARABLE, un any en què hem vist augmentar
considerablement els nostres col·laboradors, investigadors i donants de medul·la. Sense ells, la nostra feina no seria possible.
Durant l’any 2017, des de la Fundació Josep Carreras hem culminat la construcció del nou edifici del Campus ICO-Germans
Trias i Pujol de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras a Badalona. Es tracta d’un edifici singular de més de
10.000 m2 que podrà contenir fins a 300 investigadors. L’Institut
ja disposa d’altres dos campus (Clínic-UB i Sant Pau) i onze línies de recerca centrades en la leucèmia i altres malalties oncològiques de la sang.
El nostre programa REDMO (Registre de Donants de Medul·la
Òssia) també ha continuat IMPARABLE. Durant l’any 2017, gràcies a la feina de l’ONT i de les comunitats autònomes, s’han
sumat 75.481 nous donants de medul·la òssia al registre, un increment del 31 % respecte a l’any anterior. Aquest any 2017, a
Espanya, els hospitals públics espanyols han pogut dur a terme
467 trasplantaments de progenitors hematopoètics (medul·la
òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) de donant no
emparentat localitzat pel REDMO. La probabilitat de localitzar
un donant és del 85 % als sis mesos de cerca, el 94 % dels quals
es localitzen abans dels tres mesos, amb una mediana de 32 dies.
Seguim treballant per millorar dia a dia la qualitat del nostre
registre i, d’aquesta manera, oferir la millor alternativa possible al pacient que requereix un trasplantament.

A les pàgines d’aquesta Memòria d’activitats 2017 també podreu informar-vos sobre el nostre programa de pisos d’acollida
i els nostres serveis d’atenció al pacient. Entre altres aspectes,
la Fundació ha pogut atendre 1.561 peticions d’orientació mèdica i ha organitzat un any més el Dia dels IMPARABLES, una jornada en la qual més de 1.500 pacients i expacients de leucèmia
de tot Espanya van sortir al carrer per donar veu a la malaltia.
Finalment, voldria referir-me de manera molt especial a totes
aquelles persones IMPARABLES contra la leucèmia: els nostres
socis i col·laboradors, i totes aquelles persones que, espontàniament, decideixen organitzar un acte a benefici de la nostra
entitat. Tots ells ens donen suport en la nostra visió: que algun
dia, la leucèmia i altres malalties de la sang siguin curables en
el 100 % dels casos.
Volem acostar la data de la curació definitiva de la leucèmia i,
per això, continuarem treballant amb perseverança i dedicació.
Gràcies per fer-nos IMPARABLES.
Afectuosament,

Josep Carreras, president

Sobre nosaltres
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Fundació Josep Carreras

Sobre nosaltres

Fundació Josep Carreras
Cada any, milers de persones al món emmalalteixen de
leucèmia. La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
va néixer l’any 1988 amb la intenció de trobar una curació
definitiva per a aquesta malaltia i millorar la qualitat de
vida dels pacients. Una vegada restablert de la seva malaltia, Josep Carreras va crear la Fundació per agrair l’ajuda de la ciència, com també les múltiples mostres d’afecte
rebudes. La Fundació concentra els seus esforços en les
àrees bàsiques següents:

Fins que la curem, no pararem
La Fundació ha invertit des de la seva creació més de 260
milions d’euros en beques i projectes de recerca. El 2010
va néixer l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras (IJC), de la mà de la Generalitat de Catalunya i de
la Fundació Josep Carreras. L’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras disposa de tres campus científics en funcionament:
El Campus Clínic-UB, situat a les instal·lacions de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona i el seu institut de recerca IDIBAPS, de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona.

gistre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia). Gràcies a
aquesta iniciativa, els pacients espanyols poden accedir
als més de 31 milions de donants de medul·la òssia i a les
més de 770.000 unitats de sang de cordó umbilical disponibles a tot el món.* En els últims 23 anys (1994-2017),
s'han pogut fer 8.857 trasplantaments a tot el món gràcies a un donant anònim localitzat pel Registre de Donants
de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras.

Seguirem imparables intentant millorar
la qualitat de vida dels pacients
La Fundació ofereix un servei gratuït d’assessorament
mèdic, com també allotjament per a pacients amb recursos econòmics limitats que s’han de traslladar lluny de
casa seva per rebre un tractament perllongat.
Tot el nostre esforç persegueix un únic objectiu: que la
leucèmia sigui, algun dia, una malaltia curable en tots
els casos. Malgrat els avenços assolits en els últims
anys, encara perdem dos de cada deu nens i la meitat
dels pacients adults. Fins que no la curem definitivament, NO PARAREM.

El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, ubicat
als voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
i la seva fundació de recerca, la Unitat Docent Germans
Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Bellaterra.
El Campus Sant Pau, situat en el complex assistencial
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Unitat Docent Sant Pau de la Universitat Autònoma de Bellaterra
i el seu institut d’investigació IIB Sant Pau.

Fins que no trobem un donant
compatible per a tots els pacients,
no pararem
Perquè cap pacient no es quedi sense una oportunitat de
curació pel fet de no disposar de donant de medul·la òssia
compatible, l’any 1991 la Fundació va crear el REDMO (Re-

(*) Dades proporcionades per la World Marrow Donor Association (WMDA).
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Missió

Visió

Missió, visió i valors

Aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia
100 % curable, per a tothom i en tots els casos.

Treballar per augmentar constantment la nostra base
social, prioritzar els esforços en recerca científica i
consolidar les línies actuals de treball.

Independència: som una fundació independent, governada exclusivament per persones independents, procedents dels àmbits científics, professionals i empresarials, sense cap tipus de
servitud política ni institucional.

Valors

Rigor i transparència: en la mesura en què demanem ajuda a la societat per poder continuar
avançant en la nostra missió, el nostre deure és donar una resposta clara i detallada de la destinació de la solidaritat que se’ns confia, treballant en tot moment amb professionalitat.
Protecció de la reputació i el nom de Josep Carreras: la Fundació es beneficia de la reputació i
el nom de Josep Carreras, per la qual cosa tenim la responsabilitat de fer un bon ús del seu nom
en l’exercici de la nostra activitat.
Compromís: som una fundació compromesa amb la missió que sempre va perseguir Josep Carreras
en fundar-la i per a la qual avui dia continua treballant activament.
Aposta per la recerca científica: de la mà del sector públic, concentrem els nostres esforços a
fer que la recerca científica avanci més ràpid del que permeten els recursos públics i duem a
terme projectes en aquest camp.
Facilitar respostes personalitzades i càlides a les consultes rebudes: tots estem junts en aquesta idea d’erradicar la malaltia, per la qual cosa el tracte humà és essencial per ajudar-nos entre
nosaltres i donar suport a aquelles persones que estan patint la malaltia, o bé els sorgeixen
dubtes sobre les seves característiques definitòries. Aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia,
una malaltia 100 % curable, per a tothom i en tots els casos.
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La importància de la transparència en la nostra Fundació

La importància
de la
transparència
en la nostra
Fundació

Des de la Fundació Josep Carreras, complim,
naturalment, la legislació vigent i duem a
terme els controls i el seguiment dels indicadors que asseguren aquest compromís:

• Estem subjectes a la legislació vigent sobre

fundacions de la Generalitat de Catalunya:
Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,
Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i Llei 21/2014, del
protectorat de les fundacions i de verificació
de l’activitat de les associacions declarades
d’utilitat pública.

• La Fundació Josep Carreras està acollida als

beneficis fiscals que estableix la Llei 49/2002,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, ja que compleix els requisits que s’hi exigeixen.

• Des de la Fundació Josep Carreras apliquem

la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament del terrorisme); disposem d’un manual on es descriuen
els procediments i les mesures de control
establertes per a la prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament del terrorisme.

• A la Junta de Patronat del 20 d’abril de 2017
es va revisar el Codi ètic i de bon govern, que
està disponible a la pàgina web de la Fundació.

• L’Acord del 20 de novembre de 2003 de la

Comissió Nacional del Mercat de Valors va
aprovar el Codi de conducta de les entitats
sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals. A la reunió ordinària del
27 d’abril de 2004, el Patronat de la nostra
Fundació va aprovar un codi de conducta. A
cada Junta de Patronat, el Patronat ha rebut
la informació sobre el compliment del codi i
ha disposat dels suports documentals relatius a les inversions realitzades en l’exercici.

Sobre nosaltres

• Cada any, sotmetem els nostres comptes

anuals a una auditoria externa per part de
l’empresa Auditing.

En 2017…
• Per segon any consecutiu, ens situem en el

primer lloc de transparència en el rànquing de
fundacions de persones cèlebres, segons l'informe Construir Confianza 2017 de la Fundación
Compromiso y Transparencia.

• Hem elaborat i aprovat el Manual de pre-

venció penal per prevenir, mitjançant la seva
aplicació, la comissió, per qualsevol representant o empleat, de qualsevol dels delictes
que la LO 5/2010 preveu expressament que
són susceptibles de donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica.

• El juliol del 2017, tot el personal de la Fun-

dació es va adherir al Codi de conducta que la
Fundació Josep Carreras ha elaborat per establir les pautes d’actuació, amb la finalitat
de complir els estàndards ètics més elevats i
la legislació vigent.

• Hem treballat la matriu de riscos per intentar prevenir qualsevol tipus de contingència
interna o externa a la Fundació.

• S'han realitzat les accions necessàries per
garantir el compliment del nou reglament europeu de protecció de dades.

• Estem subjectes a la Llei orgànica 15/1999,

de protecció de dades de caràcter personal,
i la seguim amb rigor. Disposem de l’informe
de l’auditoria realitzada per Faura-Casas, on
es verifica el compliment dels procediments
i les instruccions vigents en matèria de protecció de dades corresponent als fitxers que
tenen un nivell alt de seguretat.

* Podeu consultar tota aquesta informació i el material associat a la nostra pàgina web, concretament en aquest
apartat: www.fcarreras.org/ca/transparencia

«Abans de tot això pensava que ho
tenia tot, feina, amics, cotxe..., però
no m’estava adonant d’una cosa: tenia
salut i això val més que qualsevol
cosa. Ara mateix, sé que quan superi
aquesta malaltia ho tindré tot en
aquesta vida, i el millor record de tot
aquest camí és que he crescut com
a persona i que tot el que és dolent
passa perquè t’adonis que sempre hi
ha coses bones.»
ANA, EXPACIENT DE LIMFOMA DE HODGKIN
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Òrgans de govern
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Sobre nosaltres

Excm.
Sr. Josep Carreras

Prof.
Evarist Feliu*

Sr. Ramiro Giménez*

Sr. Albert Carreras
Pérez*

Dr. Rainer Storb

Dr. Joan Uriach

President
Vicepresident
Secretari / Tresorer
Vocals del Patronat
Comissió delegada
Patronat d'Honor
(*) Membres de la Comissió Delegada.

Patronat executiu
El Patronat és l’òrgan gestor
de la Fundació i la seva funció
és el compliment de l’objecte
fundacional, a més de garantir
l’administració correcta dels béns
que componen la Fundació.

Sr. Calixto Mut

Sr. Albert Carreras*

Sr. Marcel Pascual*

Sr. Lluís Bassat

Dr. C. Dean Buckner

Sr. Arcadi Calzada

Sr. Joaquim
Folch-Rusiñol

Dr. Álvaro Urbano*

Prof. Jordi Sierra*

Dr. Enric Carreras*

Sr. Antoni Garcia
Prat*
Gerent

Sra. Virginia
Ensesa*
Secretària d’actes

Prof. Ciril Rozman
Vicepresident
d'honor i patró
cofundador

Equip

Sobre nosaltres
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Sr. Antoni
Garcia Prat

Equip

Prof.
Evarist Feliu*

Adriana Bararu

Direcció
Dr. Enric Carreras

Coordinació
Núria Marieges

Coordinació
tècnica
i oficina de SCU*
Cristina Fusté

Dep. donants
Cristina Bueno

Dep. donants
Núria Giménez

Dep. donants
Cecilia Montesinos

Dep. donants
Serrat Marieges

Dep. donants
Isabel
Monteagudo

Dep. donants
Mariam Pérez

Dep. pacients
Ana Pertusa

Dep. pacients
Ana Montesinos

Dep. pacients
Clara Rosés

Dep. pacients
Mavi Díaz

Dep. SCU*
Montse Rebagliato

Comptabilitat
Carolina Salillas

Comptabilitat
Raissa Dardet

Socis,
iniciatives
solidàries
i herències
Albertina Grau

Administració
de socis
i donatius
Anna Grau

Gestió
d'iniciatives
solidàries
Regina Díez

Fidelització
i campanyes
Laura Lorenzo

Aliances
corporatives
Sira Franquero

Gestió i qualitat
Anna Giner

Premsa,
Comunicació i
e-Màrqueting
Alexandra
Carpentier de
Changy

Premsa,
Comunicació i
e-Màrqueting
Marta Fernández

Esther Soto

Gerència
Direcció Científica
Secretaria General

Mario Gran

REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia)
Màrqueting
Pisos d’acollida i administració de socis
Informàtica
Atenció al públic
(*) Sang de cordó umbilical.

Maite Santiago
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Presència
internacional
Deutsche José Carreras
Leukämie Stiftung e.V.

The Josep Carreras/
Thomas Endowed Chair
for Cancer Research

Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia
Muntaner 383, 2º
08021 Barcelona - España
Telèfon: (+34) 93 414 55 66
Fax: (+34) 93 201 05 88
www.fcarreras.org

Institut de Recerca
contra la Leucèmia
Josep Carreras

Elisabethstraße 23
80796 Múnich - Alemania
Telèfon: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 9044
www.carreras-stiftung.de

Fondation José Carreras pour la
lutte contre la leucémie, Genève.
1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2
Suiza

The Josep Carreras/Thomas Endowed Chair
for Cancer Research
La Friends of Jose Carreras International
Leukaemia Foundation va acordar la seva
dissolució i, amb els seus fons, va dotar una
càtedra de més d’un milió de dòlars entre
els membres de la divisió de recerca clínica
del centre de Seattle Fred Hutchinson Cancer Research Center (Hutch) per períodes de
titularitat de cinc anys.
El primer beneficiari de la càtedra Josep Carreras / E. D. Thomas el 2009 va ser el doctor
Hans-Peter Kiem, responsable d’importants
avenços en teràpia cel·lular. El 2014, el doctor Kiem va passar el relleu al doctor Bruce
Clurman, qui duu a terme la seva recerca
sobre els mecanismes cel·lulars que produeixen les cèl·lules canceroses. A partir del
juliol del 2018, aquesta càtedra passarà a
les mans del doctor Geoffrey Hill, hematòleg de renom mundial procedent de Brisbane (Austràlia). El doctor Hill serà també
director del Programa de Trasplantament
de Cèl·lules Hematopoètiques del Hutch.

Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V.
Gràcies als més de 220 milions d’euros recaptats al llarg de les 23 edicions de la gala
televisiva contra la leucèmia i a la generositat dels donants alemanys, la Fundació Josep Carreras a Alemanya ha finançat
1.130 projectes, dels quals 658 corresponen
a beques i ajuts de recerca, 63 a creació i
ampliació d’equipaments assistencials i de
recerca i 409 a temes socials i ajuts a associacions de pacients i familiars.

Fondation José Carreras pour la lutte contre
la leucémie, Genève
La Fundació Josep Carreras a Suïssa manté
el programa de tipatge per alta resolució de
les unitats de cordó que recull el registre
suís i que queden a la disposició de qualsevol pacient del món.
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Informació econòmica
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Origen
dels
recursos
durant
l’exercici
2017

102.071,28 €

Ingressos financers.

1.361.640,85 €

Donacions i altres ingressos.

2.929.086,90 €

Càrrec a reserves per a finançament i inversió de l’Institut.

5.565.799,30 €
			
			

Ingressos per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical)
per a pacients estrangers.

9.613.082,08 €

Donacions de socis.

12.484.583,86 € Ingressos per a la cerca de progenitors hematopoètics
			
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical)
			
per a pacients espanyols.

* Pots consultar els nostres

comptes anuals a la pàgina web
www.fcarreras.org

32.056.264,27 €

Informació econòmica

Sobre nosaltres

Destinació
dels
recursos
durant
l’exercici
2017

1.941.888,93 €

Sensibilització.

2.471.592,48 €

Despeses de l’estructura del REDMO.

2.985.004,57 €

Administració i captació de fons.

3.283.484,82 €
			

Suport a la recerca científica i altres programes
docents i de serveis socials.

4.780.975,96 €
			
			

Despeses per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical)
per a pacients estrangers.

5.196.851,53 €
			

Abonament a reserves per a la construcció i equipament de 		
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

11.396.465,99 €
			
			

Despeses per a la cerca de progenitors hematopoètics
(medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical)
per a pacients espanyols.

32.056.264,27 €
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PROF. LUCIO LUZZATTO
President del Comitè Científic Extern de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Línies de treball
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Les diferents línies de treball

Les diferents
línies de
treball

Línies de treball

RECERCA CIENTÍFICA
L’INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCÈMIA
JOSEP CARRERAS (IJC)

ATENCIÓ AL
PACIENT

REDMO
REGISTRE DE DONANTS
DE MEDUL·LA ÒSSIA

PISOS
D’ACOLLIDA

Las diferentes líneas de trabajo
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Recerca científica

L’Institut de
Recerca contra
la Leucèmia
Josep Carreras

Línies de treball

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, centre CERCA de la Generalitat de Catalunya, es va constituir el 2010 amb l’objectiu d’impulsar la recerca
biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada de les hemopaties malignes i, especialment, de la leucèmia.
Es tracta d’un centre sense precedents que, amb el treball i el rigor d’investigadors d’arreu del món, utilitza les tecnologies més innovadores per intentar guanyar la partida a la leucèmia i les altres hemopaties malignes.
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, actualment, es poden
curar en una gran proporció de malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda
(LLA), en nens, i el limfoma de Hodgkin.
Les línies de recerca i els diferents campus científics. Les oportunitats que
representa la recerca sobre la leucèmia i altres hemopaties malignes són evidents. Les estratègies de resposta a aquestes oportunitats han d’utilitzar la
metodologia i les tecnologies que encaixin amb els reptes que comporta la
lluita per arribar a curar aquestes malalties. Per aquest motiu, les línies de
recerca que duem a terme a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras són:

 Leucèmies agudes
 Síndromes limfoproliferatives cròniques
 Neoplàsies mieloproliferatives cròniques
 Gammapaties monoclonals
 Síndromes mielodisplàstiques
 Anèmies minoritàries (eritropatologia)
 Hemopaties malignes i coagulació
 Complicacions associades a procediments terapèutics
 Trasplantament de progenitors hemopoètics i teràpia cel·lular
 Recerca epidemiològica
 Recerca clínica
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras disposa de tres campus científics independents i coordinats: el Campus Clínic-UB, situat a les
instal·lacions de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona i el seu institut de
recerca IDIBAPS, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona; el
Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, ubicat als voltants de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la seva fundació de recerca, la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Bellaterra, i el
Campus Sant Pau, situat en el complex assistencial de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, la Unitat Docent Sant Pau de la Universitat Autònoma de Bellaterra i el seu institut d’investigació IIB Sant Pau.

* Per a més informació sobre l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i els seus equips, podeu entrar a www.carrerasresearch.org

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras en xifres

Línies de treball

L’Institut de
Recerca contra
la Leucèmia
Josep Carreras
en xifres

122

ARTICLES PUBLICATS.

133

INVESTIGADORS.

14

PROJECTES NACIONALS CONCEDITS.

43

2

6

PROJECTES INTERNACIONALS CONCEDITS.

PROJECTES NACIONALS ACTIUS.

PROJECTES INTERNACIONALS ACTIUS.

824,608*
SUMA DE FACTOR D’IMPACTE.

(*) El factor d’impacte està calculat segons les dades ISI Web of Knowledge (WoK) del 2016. Els factors d’impacte del 2017 es publicaran el juny del 2018.
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L'activitat de l'Institut durant l'any 2017

Línies de treball

Hem posat
en funcionament
el nou edifici
del Campus
ICO-GTiP

Aquest nou edifici, de més
de 10.000 m2, conté des de
l’octubre del 2017 els equips
del Campus ICO-GTiP.
És un centre sense precedents
que es beneficia del treball i
el rigor d’investigadors bàsics
i clínics.

Línies de treball

L’Institut
l’any 2017

L'activitat de l'Institut durant l'any 2017

Signatura del conveni entre l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
El gener del 2017 es va signar un conveni general marc entre aquestes tres institucions. Es tracta d’una
aliança important i estratègica per establir una col·laboració estreta al Campus Can Ruti. Gràcies a aquest
acord, es podran generar projectes conjunts i l’adscripció d’investigadors, fites que impulsaran encara
més la recerca translacional. Està previst extrapolar aquest conveni de col·laboració als altres campus científics de l’Institut Josep Carreras.
Hem tingut la presència de reconeguts investigadors internacionals, que han visitat l’Institut Josep
Carreras per poder compartir coneixement amb els nostres grups de recerca
Figures de prestigi reconegut com ara Roni Wright, Jesús M. Hernández Rivas i el doctor Ulrich Germing,
entre d’altres, van ser els nostres convidats durant l’any 2017, i vam tenir l’oportunitat de donar-los a
conèixer la nostra tasca i intercanviar coneixement.
Hem elaborat el Codi de bona conducta i bon govern
Amb l’objectiu de millorar la gestió i l’organització de l’Institut i definir un marc d’actuació ètic i transparent, s’ha elaborat aquest codi, que es converteix en el compromís del nostre centre, s’aplica a tots els
qui formen part de l’Institut, ja siguin col·laboradors interns o externs, i ens compromet amb els principis detallats en aquest codi.
Hem redactat el Codi de bones pràctiques científiques
Per millorar la qualitat de l’activitat investigadora de l’Institut i plantejar un marc d’actuació ètic i legal
per a la recerca, s’ha elaborat aquest codi, que es converteix en el compromís del nostre centre i del personal investigador durant tot procés científic, amb el màxim nivell d’excel·lència possible.
Hem preparat el pla estratègic de l’Institut
Aquest primer document elaborat l’any 2017 estableix les bases del treball perquè durant el 2018 es pugui
comparar i enriquir, gràcies a les aportacions del Patronat i del Comitè Científic, i de tots els investigadors que formen part de l’Institut.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
La leucèmia
limfoblàstica
aguda en adults

Investigador principal:
Dr. Josep Maria Ribera
Investigadors:
Eulàlia Genescà
Jordi Ribera
Olga García-Calduch

Nombre de publicacions el 2017

10

Nombre de projectes actius

3

LA LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA
EN ADULTS

d’estudi de la malaltia residual en la LLA: la citofluorometria i la seqüenciació de nova generació.

La leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) és un tipus
de càncer de la sang en el qual, per causes desconegudes, es produeixen quantitats excessives de
cèl·lules progenitores limfoides immadures. Les cèl·
lules canceroses es multipliquen ràpidament i desplacen les cèl·lules normals de la medul·la òssia, el
teixit tou del centre dels ossos on es formen les
cèl·lules sanguínies, alhora que envaeixen la sang i
s’infiltren als òrgans i els teixits del cos.

El grup també va entrar a formar part del projecte
HARMONY, una iniciativa que té com a objectiu aprofundir en l’estudi clínic, biològic i terapèutic de diverses malalties de la sang utilitzant grans volums
de dades.

La LLA és un càncer agressiu que acostuma a predominar en nens, però és poc freqüent en adults, en
els quals representa el 15 % de les leucèmies agudes. La probabilitat de supervivència normalment
no supera el 50 %, i un grup nombrós de malalts
s’haurà de sotmetre a un trasplantament de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) a partir d’un donant
histocompatible, intervenció que pot comportar
mortalitat o diverses complicacions.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
El grup del doctor Ribera va rebre una beca de l’Associació Espanyola contra el Càncer per a un important projecte de recerca bàsica sobre leucèmia
limfoblàstica aguda en adults. El projecte pretén aprofundir en els mecanismes moleculars de
la resistència al tractament que presenten els malalts de leucèmia limfoblàstica aguda de subtipus T (LLA-T). Si entenem millor com es produeix
aquest procés, estarem en disposició de dissenyar
noves alternatives terapèutiques més eficients i
específiques que puguin combatre aquest greu problema per a tots els malalts de LLA-T en concret i
d’altres neoplàsies en general.
Així mateix, el grup té actiu un projecte de recerca
finançat a través del Fons de Recerques Sanitàries, en el qual es pretenen comparar dos mètodes

El doctor Ribera i el seu grup van participar en un
estudi anomenat TOWER, en què es va demostrar
que la teràpia amb blinatumomab augmenta de
manera significativa la supervivència dels pacients
adults amb leucèmia aguda limfoblàstica de precursors B d’alt risc en recidiva o refractària, en comparació del tractament estàndard de quimioteràpia.
Així mateix, també van participar en un estudi amb
un disseny idèntic, en el qual es va demostrar la
superioritat del tractament amb inotuzumab ozogamicina enfront del tractament convencional de rescat en pacients amb LLA de precursors B refractaris
o en recaiguda. Tots dos fàrmacs tenen indicació
aprovada en aquesta situació de la malaltia.
Així mateix, aquest grup coopera activament amb
el grup PETHEMA (Programa espanyol de tractaments en hematologia) per al disseny i l’anàlisi dels
protocols de tractament de la LLA en adults.

PROPERS REPTES
Establir i millorar els protocols assistencials d’àmbit nacional i participar en estudis internacionals.
Dur a terme assajos clínics d’àmbit nacional i europeu.
Aprofundir en l’anàlisi de les lesions genètiques
que permetin identificar «punts calents» en les cèl·
lules sobre els quals es pugui actuar (dianes terapèutiques).
Aprofundir en la metodologia d’estudi de la malaltia
residual en la LLA i en la seva utilització per a l’estratificació del tractament en la LLA de l’adult.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grup de Cromatina,
Metabolisme
i Destinació
Cel·lular

Investigador principal:
Dr. Marcus Buschbeck
Investigadors:
David Corujo
Jeannine Diesche
Iva Guberovic
Sarah Hurtado-Bagès
Michael Maher
Roberto Malinverni
Vanesa Valero
Marguerite Marie Le Pannérer
Raquel Casquero
Ainhoa Perez

L’ESTUDI DE L’EPIGENÈTICA
L’epigenètica és l’estudi d’allò que es produeix quan
els gens interaccionen amb l’ambient. La informació
epigenètica està escrita a la cromatina. La recerca
dels últims deu anys s’ha centrat en la lectura de
gens i les seves possibles alteracions. Malgrat que
s’ha aconseguit un coneixement més gran sobre
moltes malalties, en el cas de les leucèmies avui
encara no se n’ha trobat una causa. L’equip del doctor Marcus Buschbeck basa el seu treball en recerca epigenètica i té com a objectiu entendre on i com
es produeixen els errors en l’organització dels gens.
Si descobrim per quins motius una cèl·lula deixa
de funcionar correctament, podrem avançar en el
desenvolupament de fàrmacs per frenar o erradicar la malaltia.

Nombre de publicacions el 2017

7

Nombre de projectes actius

5

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
L’any 2017, el laboratori del doctor Buschbeck va
dur a terme estudis bàsics i translacionals avançats. Els estudis bàsics s’han centrat en les variants
d'histones, mentre que els estudis translacionals
van avaluar els reguladors epigenètics com a possibles dianes farmacològiques.
Les histones són elements essencials dins de l’estructura de la cromatina. Les nombroses variants
d’histones estan involucrades en diferents processos cel·lulars. La recerca recent també ha incrementat el nostre coneixement sobre com les mutacions
podrien estar involucrades en el desenvolupament de tumors. L’equip del doctor Buschbeck ha
publicat dos estudis importants que mostren com
les variants d’histones contribueixen a l’organització nuclear i al metabolisme cel·lular. El doctor
Buschbeck també va ser coorganizador de la conferència capdavantera mundial sobre el tema que es
va fer a Munic el setembre del 2017.

El doctor Buschbeck va elaborar, juntament amb la
doctora Sandra Hake, una revisió que resumeix el
coneixement actual de les variants d'histones, una
família de proteïnes que participen en l’empaquetament de l’ADN dins del nucli de les cèl·lules. El
grup del doctor Buschbeck ha fet moltes contribucions a l’estudi de les histones, i la publicació
d’aquesta revisió a la revista més important de revisions científiques (Nature Reviews Molecular Cell
Biology) ha proporcionat una visibilitat més gran
per al grup i per al nostre Institut. La conclusió és
que, si comprenem millor la complexa biologia de
les histones, podrem proporcionar noves dianes
per a la medicina personalitzada.

PROPERS REPTES
Les resistències primàries i secundàries són la causa
principal del fracàs del tractament. Durant els propers anys, Marcus Buschbeck coordinarà el projecte
RESPONSE, que té com a finalitat l’explotació dels reguladors de la cromatina com a objectius farmacològics combinatoris i biomarcadors per millorar i predir
la resposta al tractament. RESPONSE ha estat generosament finançat per l’Institut de Sanitat Carlos III i
és un dels pocs projectes integrats d’excel·lència que
reuneix sis laboratoris i un investigador bàsic i clínic de diversos instituts. La xarxa RESPONSE s’enfocarà cap a tres tipus principals de càncer i el seu
millor tractament actual, inclosa la síndrome mielodisplàstica d’alt risc.
Un segon desafiament serà disseccionar el mecanisme molecular de com les variants d’histones s’uneixen al metabolisme i a l’arquitectura nuclear. També
abordaran la qüestió de si aquest mecanisme és rellevant per a malalties com la leucèmia mieloide
aguda i la síndrome mielodisplàstica.

22

Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grup de
Neoplàsies
Mieloides

Investigadors principals:
Dra. Lurdes Zamora
Dra. Blanca Xicoy
Investigadors:
Natalia Estrada
Silvia Marcé
Marta Cabezón
Olga García
Laura Palomo
Diana Domínguez

Nombre de publicacions el 2017

7

Nombre de projectes actius

5

LES NEOPLÀSIES MIELOIDES
Les línies de recerca d’aquest grup es focalitzen en:
La leucèmia mieloide crònica (LMC), una hemopatia clonal classificada dins del grup de neoplàsies
mieloproliferatives cròniques amb origen en una
cèl·lula mare pluripotent comuna a les tres sèries
hematopoètiques.
Les síndromes mielodisplàstiques (SMD), un grup
d’hemopaties clonals en les quals hi ha una hematopoesi ineficaç que afecta el nombre, la maduració o el funcionalisme dels components de la sang
que s’originen a la medul·la òssia i, per això, existeixen citopènies i displàsia a la sang perifèrica.
Les neoplàsies mielodisplàstiques/mieloproliferatives (SMD/NMP), un grup d’hemopaties clonals
en les quals hi ha una hematopoesi alterada que
afecta el nombre, la maduració o el funcionalisme dels components de la sang que s’originen a la
medul·la òssia.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Línies de recerca en LMC
El grup estudia el paper i el poder predictiu de factors biològics que podrien estar relacionats, d’una
banda, amb l’obtenció i el manteniment de la resposta molecular profunda i, de l’altra, amb la recaiguda després de la suspensió de l’ITK. Qualsevol
d’aquests factors o una combinació d’aquests mateixos factors, associats a altres de clínics, poden
ajudar a decidir quin pacient és candidat a suspendre el tractament amb inhibidors de tirosina
quinasa (ITK) amb garanties de viure sense tractament a llarg termini. La retirada de l’ITK comportarà, sens dubte, una millora de la qualitat de vida
del pacient i un descens del cost sanitari.
Línies de recerca en SMD
El grup estudia mutacions genètiques i epigenètiques i altres característiques de la cèl·lula mare

hematopoètica dels pacients amb SMD, per identificar si estan relacionades amb el pronòstic de
la malaltia i la resposta als tractaments actuals.
Aquests estudis permetran conèixer més bé la biologia de la malaltia, i això afavorirà l’elecció del millor tractament per a cada pacient.
Línies de recerca en LMMC/SMD/NMP
En la LMMC: 1) El grup estudia mutacions genètiques
i epigenètiques i altres característiques cromosòmiques dels pacients amb leucèmia mielomonocítica
crònica (LMMC), per identificar si estan relacionades amb el pronòstic de la malaltia i la resposta als
tractaments actuals. 2) Estudi dels telòmers en la
LMMC com a factor predictiu de progressió en els
dos subtipus (displàstica i proliferativa) d’aquesta
malaltia i la seva relació amb gens relacionats amb
l’splicing, com el SRSF2. 3) Valor pronòstic de mutacions com la TP53.

PROPERS REPTES
Estudis in vitro amb diverses línies cel·lulars de
l’estirp mieloide (entre les quals la K562, específica de la LMC), que ens permetin analitzar l’efecte de la combinació de diferents tractaments amb
l’objectiu de trobar aquella combinació que sigui
capaç de millorar la resposta al tractament i eliminar les cèl·lules mare clonals específiques de la
LMC, les quals creiem que podrien ser les responsables de les recaigudes observades després de la
suspensió del tractament amb l’ITK.
Estudi del transcriptoma de mostres de medul·la
òssia de pacients amb LMC que han suspès el
tractament. L’objectiu principal és analitzar si hi
ha alguna diferència pel que fa a l’expressió de
gens entre els pacients que recauen una vegada
suspès el tractament i els que ho han fet.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grup de
Síndromes
Mielodisplàstiques

Investigador principal:
Dr. Francesc Solé
Investigadors:
Blanca Xicoy
Laura Palomo
Mar Mallo
Francisco Fuster
Nuri de Haro
Pamela Acha

Nombre de publicacions el 2017

8

Nombre de projectes actius

5

LES SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES
Les síndromes mielodisplàstiques (SMD) són un
grup de malalties de la medul·la òssia (MO), òrgan
encarregat de fabricar els components de la sang
(glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes). En
condicions normals, aquestes cèl·lules es reprodueixen i maduren a la medul·la òssia fins a sortir i circular per la sang. En les SMD, la MO fabrica aquestes
cèl·lules de manera anòmala, tant en nombre com
en maduració i funcionament, i aquestes anomalies
es detecten a la sang quan fem una analítica (hemograma) i mirem la sang al microscopi.
La incidència de les SMD en la població general és
de cinc casos nous per cada 100.000 persones, amb
més incidència entre els homes. En persones més
grans de 70 anys, la incidència és de 20-45 casos per
cada 100.000 persones i es va incrementant a mesura que augmenta l’edat. No obstant això, en un
10 % dels pacients, les SMD es poden presentar en
persones de menys de 50 anys. Les SMD en nens i
adolescents i les SMD familiars són rares.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Publicació de la Guia d’aplicació clínica de la seqüenciació massiva en SMD i leucèmia mielomonocítica crònica. L’ús de la tecnologia del Next
Generation Sequencing (NGS) permet als investigadors examinar el material genètic associat i, alhora, identificar un gran nombre de causes de la
malaltia fins ara desconegudes. Aquesta guia servirà com a referència perquè els professionals
clínics puguin utilitzar aquestes tècniques per
diagnosticar pacients. La guia inclou informació de
diferents tipus d’alteracions conegudes, instal·lació i ús de l’equipament, l’anàlisi i la interpretació
dels resultats i les pautes per presentar informes de resultats en un format estàndard. La guia
també servirà de patró per elaborar les guies nacionals de l’ús del NGS en altres neoplàsies hema-

tològiques i, posteriorment, per elaborar les guies
de NGS europees en les SMD.
Ús de la tecnologia Single Cell per a la detecció
de les síndromes mielodisplàstiques: aquest tipus
de plataforma permet estudiar cèl·lules individualment, fins i tot el seu codi genètic, o també permet
veure quins gens s’activen o es desactiven. Aquesta aproximació permet estudiar si dins d’un tumor
aparentment homogeni existeixen diferents tipus de
cèl·lules: unes responsables de la resistència al tractament, unes altres de les recaigudes i unes altres de
la metàstasi. Això significa que es poden separar les
cèl·lules canceroses en diferents tipus, cosa que és
molt important, ja que els diferents tipus de cèl·lules
poden necessitar diferents tractaments.

PROPERS REPTES
Preveure els pacients que, després d’haver superat un càncer sòlid o una neoplàsia hematològica, poden desenvolupar una leucèmia secundària:
després d’haver superat un càncer sòlid o neoplàsia hematològica, un pacient pot arribar a desenvolupar un tipus de leucèmia secundària. La idea de
l’ús de les tecnologies esmentades més amunt pot
permetre determinar quins pacients poden tenir un
risc més elevat de desenvolupar aquesta malaltia
oncològica de la sang i diagnosticar la leucèmia secundària en una fase inicial de la malaltia.
Potenciar més l’ús de la tecnologia Single Cell per
conèixer millor l’origen i les causes que provoquen
aquest tipus de malalties oncològiques de la sang,
saber per què uns pacients presenten un curs molt
ràpid i uns altres més lent i poder trobar el medicament adequat per a cada tipus de pacient.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grup de
Metabolisme
del Ferro,
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Malalties

Investigador principal:
Dra. Mayka Sánchez
Investigadors:
Jessica Aranda
Clara Esteban
Beatriz Cadenas
Jorge Couso
Sònia Sabaté
Josep Fita

Nombre de publicacions el 2017

2

Nombre de projectes actius

5

EL FERRO EN LES MALALTIES
HEMATOLÒGIQUES
Sense ferro no hi ha sang. D’aquí, la importància que
té estudiar-ne la presència per veure com afecta
en unes malalties hematològiques determinades.
La deficiència de ferro porta a l’anèmia, i la sobrecàrrega és dolenta per a un trasplantament de
medul·la òssia i per al fetge (pot provocar cirrosi i
hepatocarcinoma).
La majoria de nosaltres estem familiaritzats amb la
idea que si no tenim ferro tindrem anèmia. No obstant
això, la complexitat del sistema de control de l’hematopoesi i del metabolisme del ferro fa que hi hagi
molts tipus d’anèmies, amb diferents causes i conseqüències; també hi ha malalties degudes al contrari,
una sobrecàrrega de ferro que s’acumula en diferents
parts del cos i provoca greus problemes de salut. A
més, hi ha un subgrup de síndromes mielodisplàstiques que es caracteritzen pel fet de tenir una sobrecàrrega de ferro en forma de sideroblasts en anell.
Avui dia, desconeixem quina és la totalitat dels
gens que regulen aquestes anomalies en el ferro,
que estan presents tant en malalties genètiques
inicials (en nens) com en adults amb síndromes
mielodisplàstiques.
És molt important conèixer els mecanismes de regulació del ferro per veure com afecten en unes
malalties determinades i per desenvolupar teràpies específiques.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Descobriment d’una nova proteïna involucrada en el
metabolisme del ferro: la profilina 2. El treball que
van publicar descriu que la profilina 2 està regulada per les proteïnes IRP (proteïnes reguladores
de ferro) i que els ratolins deficients en aquesta
proteïna presenten anormalitats en el metabolisme del ferro amb acumulació de ferro en el cervell
i deficiència en el fetge. Amb aquesta publicació

es va avançant per comprendre encara més com
es regula el metabolisme del ferro, un bioelement
essencial per produir glòbuls vermells.
Estudis en la síndrome d’hiperferritinèmia hereditària amb cataractes.
Estudis amb 70 casos de pacients amb SMD amb sideroblasts en anell o sense sideroblasts en anell
mitjançant panells de Next Generation Secuency
(NGS) per verificar si aquests pacients presenten mutacions somàtiques o germinals en gens d’anèmia sideroblàstica congènita. A més, en aquests pacients es
va estudiar l’expressió gènica de 96 gens seleccionats.
Estudis en aceruloplasminèmia, una malaltia genètica rara causada per mutacions en el gen de la
ceruloplasmina que cursa amb anèmia microcítica,
diabetis mellitus, degeneració retinal, neurodegeneració i sobrecàrrega de ferro en cervell i fetge.
S’han descrit dotze mutacions noves en onze famílies amb tretze pacients afectats. Es tracta d’un
gran estudi col·laboratiu i és la primera vegada que
es reporta una sèrie tan àmplia de pacients amb
aceruloplasminèmia.
Estudis en anèmia diseritropoètica congènita per
millorar el seu diagnòstic i el seu tractament.
Participació en un assaig clínic sobre atransferrinèmia.

PROPERS REPTES
Millora del diagnòstic de malalties hematològiques hereditàries i posada a punt de nous panells
de diagnòstic per NGS.
Estudis de teràpia gènica per a anèmia diseritropoètica congènita.
Caracterització de noves entitats en anèmies rares
i malalties del metabolisme del ferro.
Continuar participant en assajos clínics.
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Investigador principal:
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Investigadors:
Paula Gómez
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Mar Mallo
Neus Ruiz

Nombre de publicacions el 2017

16

Nombre de projectes actius

14

EL MIELOMA MÚLTIPLE

PROPERS REPTES

El mieloma múltiple és un tipus de càncer de la sang
que afecta les cèl·lules plasmàtiques, un glòbul blanc
que es localitza preferentment a la medul·la òssia.

L’any 2018 s’han engegat al centre dos grans projectes terapèutics: un amb cèl·lules CAR-T, cèl·lules
del pacient modificades genèticament i reinfoses
per atacar específicament les cèl·lules del mieloma, i els primers assajos en humans d’anticossos
biespecífics, anticossos modificats també genèticament per atacar les cèl·lules tumorals de manera específica.

Cada any, al nostre país més de 2.000 persones
són diagnosticades de mieloma múltiple, un tipus
de càncer de la sang que de moment és difícil de
curar. El mieloma múltiple afecta predominantment
persones d’edat avançada (la meitat dels pacients
tenen més de 65 anys).
El mieloma múltiple es tracta mitjançant la combinació de fàrmacs específics per a la malaltia. En
pacients joves s’acostuma a fer, a més, un trasplantament autòleg de medul·la òssia. Amb tot això, la
malaltia es controla, però no es guareix. Els malalts
tenen recaigudes constants, per la qual cosa s’ha
de repetir el tractament o buscar-ne d’alternatius.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
El doctor Albert Oriol ha participat, juntament amb
altres facultatius d’àmbit internacional, en diversos
assajos clínics orientats a obtenir un tractament
curatiu per al mieloma. Aquests assajos inclouen
nous fàrmacs orientats a dianes específiques de la
cèl·lula del mieloma i que, administrats en la combinació i la seqüència més adequades, permeten
un efecte antitumoral impensable amb els tractaments disponibles fa uns quants anys. Els treballs
més importants desenvolupats durant l’any 2017 inclouen un gran estudi internacional que ha descrit
l’evolució dels pacients refractaris a tractaments
convencionals i la demostració dels beneficis que
aporten, pel que fa a la supervivència, fàrmacs com
ara lenalidomida i carfilzomib.
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LES ANÈMIES MINORITÀRIES

PROPERS REPTES

L’anèmia no és una malaltia, sinó un signe o manifestació d’una malaltia que pot obeir a moltes
causes. És per això que la recerca d’una anèmia ha
d’anar sempre dirigida a la malaltia que la produeix. L’existència d’anèmia s’estableix d’acord amb
la concentració d’hemoglobina i, dins del camp de
les anomenades malalties minoritàries (MM), hi ha
un grup que té l’anèmia com a expressivitat clínica fonamental. Aquest grup de MM es coneix com
a anèmies minoritàries (AM), que són majoritàriament d’origen hereditari o congènit i, per tant, són
malalties cròniques la gravetat clínica de les quals
depèn, en gran manera, de la intensitat de l’anèmia. Es classifiquen en dos grans grups:

Per a l’any 2018 i els següents, el grup de recerca té
plantejats els reptes següents:

Anèmies de causa central (arregeneratives) degudes
a un defecte en la formació d’hematies (eritropoesi).
Anèmies de causa perifèrica (regeneratives) degudes a un defecte en l’estructura o la funció dels
hematies, amb pèrdua de la seva capacitat de deformació (deformabilitat) i eliminació prematura
de la circulació (hemòlisi).

Nombre de publicacions el 2017

8

Nombre de projectes actius

3

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Durant tot l’any 2017, l’activitat del grup s’ha vist
pràcticament paralitzada a causa del trasllat de la
Unitat d’Eritropatologia de l’Hospital Clínic (Fundació Clínic) a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC). Aquest procés ha finalitzat
a principis del 2018 amb la ubicació del personal i
els equipaments a les noves dependències de l’Institut. Només dues investigadores, María del Mar
Mañú i Victoria Gutiérrez, han pogut dur a terme
una tasca dedicada a estructurar l’organigrama de
la Xarxa Europea de Referència en Malalties Hematològiques Rares (EuroBloodNet), sota la direcció
del doctor Pierre Fenaux, de l’Hospital Saint Louis
(París, França), que n’és el coordinador.

Estudi del comportament funcional dels glòbuls
vermells mitjançant l’anàlisi de la seva composició, forma i capacitat de deformació en diferents
mitjans que emulen les característiques de la microcirculació.
Desenvolupament d’un equip únic (µCOSMOS),
que integra i combina tecnologies d’imatge basades en microscòpia optofluídica i escaneig de conductància iònica mitjançant microscòpia per a la
detecció de biomarcadors moleculars.
Desenvolupament d’una plataforma epidemiològica europea per crear un registre de casos de dèficit de l’enzim eritrocitari piruvat cinasa (PK).
Desenvolupament d’un programa de formació predoctoral per millorar el diagnòstic i el tractament
de les anèmies rares.
Desenvolupament de la Xarxa Europea per a l’Estudi de les Anèmies Minoritàries (ENERCA). El doctor Vives Corrons i la doctora María del Mar Mañú
han estat desenvolupant un projecte anomenat European Network for Rare and Congenital Anaemias
(ENERCA), que ha estat subvencionat per la Comissió
Europea des del 2002 fins al 2016 i que, actualment,
forma part de l’Institut Josep Carreras.
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ELS LIMFOMES
Són una malaltia de la sang que apareix quan els
limfòcits T o B, en diferents estats de maduració i
fora de la medul·la òssia (normalment en els ganglis limfàtics o en un òrgan), manifesten algun
tipus de defecte que, d’una banda, perllonga la
seva vida de manera anormal i, de l’altra, fa que es
reprodueixin de manera descontrolada.
Tradicionalment, els limfomes es classifiquen en
dos grans grups: limfoma de Hodgkin (LH) i limfoma no hodgkinià (LNH).
Segons la velocitat del seu creixement (la seva agressivitat), els limfomes no hodgkinians es poden classificar en limfomes agressius i indolents.
El grup del doctor Navarro se centra a detectar
les diferències biològiques entre els limfomes que
afecten els malalts amb VIH (molt freqüentment,
el limfoma B difús de cèl·lules grans i el limfoma de
Burkitt) i els que afecten pacients lliures del VIH.

Nombre de publicacions el 2017

17

Nombre de projectes actius

2

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
El grup ha dut a terme per primera vegada un estudi de perfils genètics d’un grup de malalts immunodeprimits per diferenciar si el limfoma difús
de cèl·lules grans que pateixen és del subtipus de
cèl·lula de centre germinal o de cèl·lula limfoide
B activada. Les conclusions d’aquest estudi determinen que, sigui quin sigui el tipus de cèl·lula
d’aquest limfoma, no hi ha una implicació directa
en el pronòstic, però en canvi sí que n’hi pot haver
en el tractament de la malaltia. Si es tracta cada
subtipus de manera diferent i més dirigida, es podria millorar la supervivència d’aquests malalts.
D’altra banda, a molts dels malalts que tenen una
immunodepressió per VIH se’ls detecta la presència d’un altre virus anomenat virus d’Epstein-Barr.
Aquest virus té segurament un paper important en

el desenvolupament dels limfomes, sobretot en
les persones immunodeprimides. En aquest sentit, el grup vol comprovar si està present en tots
els casos de limfoma, ja que, amb els mètodes utilitzats actualment, hi ha pacients als quals no es
detecta aquest virus. Han començat a fer estudis
de micro-RNAs, unes partícules diminutes de material genètic, per veure si a aquest nivell el virus
pot estar actuant.
Els resultats obtinguts s’han presentat en diversos
congressos internacionals.

PROPERS REPTES
Seguir avançant en l’estudi de les partícules del
virus d’Epstein-Barr i aprofundir en el seu estudi
genètic, com també en les característiques genètiques dels pacients amb limfomes no hodgkinians
amb VIH, cosa que no s’havia estudiat anteriorment.
Predir aquells pacients que puguin tenir més risc
de patir un limfoma. Coneixent millor les característiques de cada cèl·lula tumoral, es podran identificar noves dianes terapèutiques per aconseguir
tractaments més personalitzats.
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Nombre de publicacions el 2017

3

Nombre de projectes actius

3

L’ESTUDI DE LA CITÒMICA
La citòmica estudia les complexes característiques
moleculars i bioquímiques quant a cèl·lula única,
preservant inalterades les característiques funcionals. En qüestió de pocs minuts, és possible analitzar milions de cèl·lules vives, una després de l’altra,
amb la finalitat d’identificar les cèl·lules patològiques des de la seva aparició més primerenca.
Per a això utilitzem la citometria de flux, una tecnologia que duu a terme mesures (metria) sobre les
cèl·lules (cito). Quan les cèl·lules entren en el citòmetre són impulsades a una gran velocitat. Durant poques milionèsimes de segon, cada cèl·lula dispersa
la llum i també emet llum fluorescent com a conseqüència de la interacció amb els làsers del citòmetre.
Potents estacions de dades permeten emmagatzemar la informació de milions de cèl·lules per cada
mostra i representar els resultats gràficament.
Des d’aquest grup de recerca acostem el món de
la recerca al de la clínica, estudiant els limfomes
i les leucèmies mitjançant nous sistemes de citometria que contribueixen a un millor diagnòstic.
Quant a la utilització de la citòmica en el camp de
la recerca, comparem cèl·lules mare sanes i leucèmiques per conèixer com funciona el mecanisme
pel qual alguns pacients no responen als tractaments de quimioteràpia.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Publicació de la Guia d’aplicació clínica i investigacional de la citometria de flux i la separació cel·lular en estudis immunològics. L’ús de la citometria
de flux policromàtica permet examinar les característiques fenotípiques en tota la diversitat de les
característiques clíniques. Aquesta guia servirà de
patró per a l’ús de la citometria en l’àmbit internacional i de base per a noves revisions futures.
Ús de nous sistemes de llum de làser per millo-

rar la detecció de cèl·lules mare de la sang CD34+:
la utilització de làsers de color verd-groc, ara com
ara, està relegada als citòmetres de flux de recerca. Atès que els citòmetres clínics no tenen
aquest tipus de làser, han estudiat i demostrat
que podem detectar les cèl·lules CD34+ d’una manera molt més clara i nítida. Gràcies a les cèl·lules
CD34+, s’aconsegueix repoblar completament una
nova medul·la òssia sana per al receptor del trasplantament hematopoètic.
Desenvolupament de teories i mètodes per minimitzar la manipulació de productes cel·lulars.

PROPERS REPTES
Consolidar la incorporació a la clínica dels mètodes basats en citometria de flux per a l’estudi
d’alta resolució del contingut cel·lular d’ADN (cicle
cel·lular i ploïdia) i per a l’estudi d’oncoproteïnes i
de proliferació cel·lular.
Oferir nous mètodes diagnòstics més sensibles i
ideals per a cada pacient, com també implementar i personalitzar els que hi ha establerts clínicament. En el cas de les cèl·lules mare de la sang,
treballar en els processos d’automatització del recompte de les cèl·lules CD34+, com a paràmetre
predictiu de l’èxit del trasplantament hematopoètic, ajudant a definir clarament les cèl·lules que han
de repoblar l’organisme de la medul·la malalta.
Potenciar la formació dels professionals de l’oncohematologia a través de les xarxes educatives
internacionalment establertes (CCEN, Clinical Cytometry Education Network) i l’organització de
congressos nacionals i internacionals en col·laboració amb la ICCS (International Clinical Cytometry Society) i l’ESCCA (European Society for Clinical
Cell Analysis).
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Nombre de publicacions el 2017

4

Nombre de projectes actius

1

na de l’enzim per a l’activitat enzimàtica, ja que l’enzim ha d’estar dins de l’aparell de Golgi (una àrea
cel·lular especial) per ser funcional.

ELS GRUPS SANGUINIS
El doctor Yamamoto ha dedicat la major part de la seva
carrera a l’estudi de la base genètica molecular del
sistema de grups sanguinis ABO.
Aquest sistema consisteix en els antígens A i B i els
anticossos contra aquests antígens, els anticossos
anti-A i anti-B, en els individus que no expressen
els antígens. La transfusió del tipus incorrecte de
sang indueix una reacció immune entre els antígens i els anticossos que pot ser fatal. Per tant,
la compatibilitat ABO és crucial per a una transfusió de sang.
Els antígens A i B, depenent del tipus de sang ABO de
l’individu, també s’expressen en altres tipus de cèl·lules a banda dels glòbuls vermells, com ara les cèl·lules epitelials del tracte gastrointestinal i les cèl·lules
endotelials que recobreixen els capil·lars sanguinis.
En conseqüència, la coincidència amb ABO també
és crítica en el trasplantament de cèl·lules, teixits o òrgans, inclòs el trasplantament de cèl·lules
mare hematopoètiques.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Emili Cid va estudiar l’enzim anomenat A transferasa, que transfereix un sucre per formar un antigen A en els grups sanguinis ABO. La informació
genètica emmagatzemada en la seqüència de nucleòtids de l’ADN es transcriu a l’ARN, que, al seu
torn, es tradueix en la seqüència d’aminoàcids de
la proteïna.
La traducció segueix el codi de conversió de tres nucleòtids, anomenats codons, que són la unitat bàsica d’informació en el procés de traducció. Mentre
estudiava mutacions que inactiven el codó d’iniciació de la traducció, el doctor Cid va fer un descobriment sorprenent: el codó que iniciava la traducció
era diferent del que es pensava. L’equip també va
demostrar la importància de la regió transmembra-

Miyako Yamamoto va trobar dos mecanismes complexos a través dels quals la transferasa A del sistema ABO pot produir l’antigen de Forssman d’un
grup sanguini diferent, el sistema FORS, sota certes condicions. La majoria dels humans són antigen negatiu de Forssman. No obstant això, l’antigen
de Forssman apareix en cèl·lules i teixits cancerosos. A causa que les alteracions en l’entroncament
són un segell distintiu del càncer, aquest últim pot
explicar, almenys parcialment, l’aparició de l’antigen de Forssman en el càncer humà. Aquest és un
pas endavant important en el camí per descobrir el
mecanisme complet i la manera com podria estar
implicat en el desenvolupament del càncer.
Utilitzant eines bioinformàtiques i dades disponibles de la base de dades del genoma de diverses
dotzenes d’espècies, Fumiichiro Yamamoto va investigar l’evolució del gen ABO i el gen GBGT1 especificant els sistemes de grups sanguinis ABO i
FORS en una varietat d’espècies. Va descobrir que
aquests gens es troben en els extrems dels fragments cromosòmics, que sembla que han estat
recombinats durant l’evolució de les espècies.
El fet que les duplicacions o les eliminacions de
gens són freqüents en la recombinació o a prop
d’aquesta recombinació pot explicar l’aparició de
divergència d’aquests gens en diferents espècies i,
també, dins d’una mateixa espècie.

PROPERS REPTES
Els antígens de glicans genèticament inadequats
sovint s’expressen en el càncer. Aquests antígens
inclouen l’antigen A en teixits cancerosos d’individus del grup sanguini B o O i l’antigen FORS1 en
teixits cancerosos d’individus amb FORS1 negatiu.
La hipòtesi d’aquest grup és que el sistema immune elimina aquestes cèl·lules canceroses amb glicosilació alterada en una etapa primerenca de la
carcinogènesi. Encara que es desconeixen els mecanismes moleculars exactes, creuen que aquesta
supressió pot estar intervinguda per l’atac immune dirigit a l’antigen anomenat Tn, que té similitud
estructural amb els antígens del grup sanguini A i
FORS1. El fet que el càncer encara es desenvolupi
mostra que la supressió no és suficient.
En els propers anys, volen dilucidar-ne els mecanismes i, després, traduir aquests descobriments en
el desenvolupament de nous diagnòstics de càncer
i tecnologies innovadores d’intervenció mèdica.
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LA LEUCÈMIA MIELOIDE AGUDA
La leucèmia mieloide aguda (també coneguda com
a leucèmia mieloblàstica aguda, leucèmia mielògena aguda, leucèmia granulocítica aguda o LMA)
és el tipus més comú de leucèmia aguda en adults.
En condicions normals, la medul·la òssia produeix
unes cèl·lules anomenades mieloblasts que, un cop
han madurat, es converteixen en granulòcits, cèl·lules
encarregades de la defensa de l’organisme contra
les infeccions.
En la LMA, les cèl·lules de la línia mieloide (mieloblasts) proliferen de manera anormal, envaeixen
progressivament la medul·la òssia i interfereixen
en la producció de cèl·lules normals de la sang, la
qual cosa origina insuficiència medul·lar i infiltra
teixits extramedul·lars.

Nombre de publicacions el 2017

2

Nombre de projectes actius

5

Les taxes de remissió d’aquest tipus de leucèmia
amb quimioteràpia estàndard estan avui dia entre
el 50 i el 85 %, encara que la majoria dels pacients
patirà una recaiguda.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Han identificat un nou mecanisme per lluitar contra la leucèmia mieloide aguda. El resultat de la
seva recerca ha estat publicat a la revista Leukemia.
En aquest estudi, l’autora principal del qual és la
investigadora Amaia Etxabe, s’ha descrit una potencial teràpia específica de les cèl·lules mare de la
leucèmia. En la seva recerca, el grup de l’IJC ha detectat que les cèl·lules leucèmiques expressen en
la seva superfície el receptor de serotonina tipus 1
(HTR1). Els HTR s’han associat clàssicament al sistema nerviós i és la primera vegada que s’identifica el seu paper en processos tumorals.
La inhibició d’aquest receptor comporta la destrucció d’aquest tipus de cèl·lules leucèmiques,
mentre que s’observa un efecte mínim en cèl·lules
sanguínies sanes.

Aquest estudi, per tant, mostra la importància de
l’HTR1 en la producció d’aquest tipus de leucèmia i
identifica aquest grup de receptors com una nova
diana terapèutica en la LMA amb valor pronòstic.

PROPERS REPTES
Descriure més profundament el paper dels HTR1
en la LMA i altres càncers hematològics per poder
dissenyar millors estratègies terapèutiques centrades en la inhibició d’aquest receptor.
Desenvolupar una plataforma de desenvolupament de nous fàrmacs per a LMA i altres càncers
hematològics de llinatge mieloide (SMD, LMMC)
combinant estudis bioinformàtics i assajos preclínics al laboratori.
En col·laboració amb l’empresa de bioinformàtica
Mind the Byte, s’està implementant un protocol
de disseny de nous fàrmacs per a leucèmia limfoblàstica aguda T (LLA-T) i LMA basat en els estudis
biològics realitzats al laboratori i la predicció de
l’estructura tridimensional de proteïnes.
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LEUKOS BIOTECH
Actualment, la incidència de la leucèmia mieloide aguda (LMA) és de tres casos per cada 100.000
habitants, encara que augmenta exponencialment
quan considerem la població d’edat avançada. Les
teràpies estàndard són la quimioteràpia intensiva
i, en alguns casos, el trasplantament de medul·la
òssia. Malauradament, aquestes teràpies fracassen
en molts casos, a causa de la resistència i la manca
d’eficàcia, i els episodis de recaiguda són molt difícils de tractar. Cinc anys després del diagnòstic de
la LMA, la mortalitat supera el 70 % dels casos.
La proposta terapèutica de Leukos Biotech és diferent: han identificat el potencial de l’apomorfina, un medicament ja conegut i comercialitzat per
a la malaltia de Parkinson, que podria ser efectiu
com un nou tractament per a la curació de la LMA.

farmacèutica amb capacitat de finalitzar el desenvolupament clínic i la comercialització del nou
medicament, perquè pugui arribar a la pràctica
clínica habitual.
Els nostres assessors clínics estimen que el 85 %
dels pacients amb LMA respondrien adequadament a aquest nou tractament, per la qual cosa
la grandària de mercat potencial l’any 2024 seria
de 400.000 pacients i un valor estimat de 400 milions d’euros.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
S’ha desenvolupat una nova formulació d’alliberament sostingut d’apomorfina. Aquest nou producte permet millorar l’eficàcia de l’apomorfina a la
LMA i facilita l’administració del fàrmac.

El grup liderat per la doctora Ruth Risueño ha descobert que el tractament amb apomorfina té un
efecte antileucèmic en cèl·lules de pacients amb
LMA ex vivo. Aquest tractament representa un
avantatge clínic per als pacients, ja que disposarien d’una alternativa terapèutica segura i efectiva. Des del punt de vista del desenvolupament, el
cost i el temps serien menors, atès que s’estarien
utilitzant com a punt de partida les mateixes dosis
i vies d’administració que el medicament actualment utilitzat per al Parkinson.

S’ha desenvolupat un mètode de diagnòstic i pronòstic de la LMA basat en la citometria de flux.

Els recursos de Leukos Biotech consisteixen en una
ampliació de capital privat aportat per la Fundació
Josep Carreras, més una ronda d’inversió amb capital de risc (Inveready) i finançament públic competitiu provinent de Catalunya, Espanya i Europa.

Obtenció per part de l’Agència Espanyola del Medicament del permís per dur a terme l’assaig clínic de fase II de l’apomorfina en pacients de LMA.

Des de Leukos Biotech s’estan portant a terme
les activitats regulatòries preliminars davant de
l’agència europea i l’espanyola, amb la finalitat
de liderar l’assaig clínic de fase II, que començarà a mitjan 2018. A la seva finalització, se subllicenciaran els drets de la patent a una companyia

S’ha obtingut un préstec ENISA del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, per valor de
150.000 euros.
S’ha implementat el pla de fabricació i control de
qualitat dels lots tècnic i clínic del fàrmac.

PROPERS REPTES

Començament de l’assaig clínic i reclutament del
primer pacient.
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L’ENDOTELI

PROPERS REPTES

Les cèl·lules que recobreixen la cara interna dels
vasos sanguinis (les venes, les artèries i els capil·
lars) s’anomenen endotelials i formen l’òrgan més
gran del cos humà: l’endoteli. Aquest òrgan és el
responsable de desencadenar les respostes fisiològiques i adaptatives del nostre cos. Les cèl·lules
endotelials, depenent de la seva ubicació, poden
fer diferents tasques.

Investigar estratègies per prevenir i tractar la
disfunció endotelial associada a la malaltia de
l’empelt contra receptor. Una vegada han descrit que existeix dany endotelial associat a aquesta complicació del trasplantament, volen avaluar
diferents aproximacions farmacològiques que el
puguin pal·liar i, d’aquesta manera, millorar la qualitat de vida dels pacients trasplantats.

La superfície de les cèl·lules endotelials està recoberta de receptors que els permeten interactuar
amb molècules i altres cèl·lules i dur a terme múltiples funcions. Avui, sabem que l’endoteli té un
paper important en el desenvolupament de moltes malalties i, per tant, hi ha un gran interès a investigar com funciona.

Aprofundir en els mecanismes d’acció d’un fàrmac
protector de l’endoteli del qual ja van descriure
com interacciona amb les cèl·lules endotelials en
un estudi publicat l’any 2016. El repte és desxifrar el conjunt de proteïnes i gens sobre els quals
actua aquest fàrmac, a través dels quals duu a
terme la seva acció profilàctica i terapèutica de
protecció endotelial.

L’equip de recerca liderat pel doctor Enric Carreras
estudia el paper que tenen les cèl·lules endotelials en les diverses complicacions observades en el
transcurs del trasplantament de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang
de cordó umbilical).

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Inici de la de beca Fundació Carreras Alemanya
titulada «Enhancement of endothelial regeneration and endothelial function during graft versus
host disease».
Publicació dels resultats d’un estudi sobre la disfunció endotelial associada a la malaltia de l’empelt contra receptor a la revista internacional i
indexada Bone Marrow Transplantation.
Presentació dels resultats d’un treball de recerca sobre l’activació del complement en diverses
microangiopaties trombòtiques, entre les quals hi
ha les que es produeixen associades al trasplantament de progenitors hematopoètics, al congrés
internacional de la International Society of Thrombosis and Haemostasis, a Berlín.

Dany endotelial de fàrmacs emprats en el tractament del mieloma múltiple. La síndrome de
l’implant (SI) és una complicació relativament freqüent del trasplantament de progenitors hematopoètics. Tot i que, ocasionalment, pot aparèixer en
el context del trasplantament al·logènic, normalment es diagnostica en l’autòleg. El seu objectiu
és investigar, en un model endotelial in vitro, si
aquests fàrmacs provoquen dany endotelial.
Presentació d’una tesi doctoral. L’estudiant Enrique Mir defensarà una tesi doctoral europea amb
els estudis que ha dut a terme durant els quatre
anys que ha treballat a BET (2013-2016).
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LA RECERCA EN IMMUNOLOGIA
La immunoteràpia treballa potenciant el nostre
propi sistema immunitari perquè elimini de manera natural les cèl·lules canceroses. L’objectiu és que
el sistema immunitari ataqui les cèl·lules neoplàstiques de la manera que volem i que detecti si aquestes cèl·lules es tornen a reproduir i torni a actuar.
Estem treballant en diverses línies de recerca en
aquest àmbit. En destaquem tres de principals:
1) Inhibidors dels checkpoints
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Anomenem checkpoints el senyal que s’envia de
la cèl·lula tumoral a la cèl·lula immune per evitar
el seu atac. Es vol intentar treure el fre d’aquest
senyal perquè la cèl·lula immune recuperi la seva
funció antitumoral. Treballen en la identificació de
substàncies per desenvolupar fàrmacs que actuïn
en aquest senyal. S’ha començat aquesta línia de
recerca fent èmfasi en el limfoma de Hodgkin i en
altres tumors sòlids, com el melanoma.
2) Mecanismes de mort cel·lular natural dirigits a
la cèl·lula tumoral
Treballen en l’estimulació al laboratori de cèl·lules
NK (natural killer) de sang de cordó umbilical, un
tipus de limfòcit important en la defensa immunitària. A posteriori s’infonen en el pacient perquè puguin atacar de manera natural les cèl·lules
malignes. Aquesta teràpia s’està començant a estudiar amb malalts de mieloma múltiple, encara
que es podria replicar en diverses malalties.
3) Teràpia T-CAR
El projecte més important de recerca en leucèmia
dels últims deu anys és el descobriment de les cèl·lules T-CAR (Chimeric Antigen Receptor T). Les T-CAR
són cèl·lules del nostre sistema immune (limfòcits
T) que es reprogramen genèticament per atacar
selectivament les cèl·lules leucèmiques i deixar indemnes les sanes.

Les T-CAR serien capaces d’eliminar, en el 80 % dels
pacients, la leucèmia aguda limfoblàstica resistent
als tractaments convencionals. És, per tant, un procediment antileucèmic molt eficaç i poc tòxic per al
pacient.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
1) Assaig clínic CAR 19 en LAL i limfoma.
2) Desenvolupament d’un CARBCMA per a mieloma
múltiple.

PROPERS REPTES
1) Assaig clínic CARBCMA en mieloma múltiple.
2) Introducció de millores clíniques en el projecte
CAR 19 i CARBCM.
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LA RECERCA EN MIELOMA MÚLTIPLE
Abans d’utilitzar el trasplantament de medul·la òssia
i nous fàrmacs, la mitjana de supervivència d’un pacient afectat de mieloma múltiple era de pocs anys.
Tanmateix, després de la introducció del trasplantament i de nous medicaments, el pronòstic ha millorat significativament. Aquesta possibilitat pot
augmentar considerablement si el pacient se sotmet a un trasplantament de medul·la òssia autòleg (amb la pròpia medul·la), però l’elevada edat
dels malalts o el seu estat clínic sovint impedeixen aquesta intervenció.
Malgrat tot, avui dia, les recaigudes encara són freqüents, tot i que els tractaments successius ofereixen períodes lliures de la malaltia cada vegada
més llargs.
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Està demostrat que tots els pacients amb mieloma múltiple han passat anteriorment per estadis
previs de la malaltia sense símptomes, anomenats
mieloma quiescent o GMSI (gammapaties monoclonals de significat incert). Les persones diagnosticades amb aquestes alteracions, sovint detectades
en anàlisis rutinàries i molt freqüents en persones
grans, tenen un risc més elevat de desenvolupar un
mieloma múltiple.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Demostració de l’activitat d’un inhibidor de bromodomini en el mieloma múltiple. S’han fet assajos amb un nou fàrmac inhibidor del bromodomini
BET, CPI203, que podria representar una nova opció
terapèutica per al mieloma múltiple, de manera individual o en combinació amb teràpies estàndard
basades en lenalidomida/dexametasona. La seva
administració combinada amb aquestes altres teràpies ofereix una activitat prometedora tant in vitro
com in vivo, i és un enfocament logísticament viable per millorar la resposta en pacients amb mieloma múltiple en recaiguda.

La presència de cèl·lules plasmàtiques a la sang
de pacients amb mieloma múltiple es considera
un marcador de malaltia altament proliferativa.
Han analitzat l’impacte de les cèl·lules plasmàtiques
circulants avaluades per citologia en la supervivència de 482 pacients amb mieloma múltiple. En l’anàlisi, la presència del 5-20 % de cèl·lules plasmàtiques
circulants es va associar amb una supervivència
global més curta, independentment de l’edat, la
creatinina i l’estadi. La presència del ≥5 % de cèl·lules plasmàtiques circulants en pacients amb mieloma múltiple té un impacte pronòstic advers similar
al de la leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (definit
per un 20 % o més de cèl·lules plasmàtiques).

PROPERS REPTES
Estudi de les molècules immunoreguladores rellevants en les gammapaties. Els prometedors
resultats del bloqueig de molècules immunoreguladores inhibidores han suscitat un gran interès en
l’hematologia, ja que obre la possibilitat de desenvolupar fàrmacs basats en un mecanisme d’acció
diferent dels que hi ha disponibles actualment. En
aquest sentit, han demostrat que la molècula inhibidora CD85j està disminuïda significativament
en les cèl·lules plasmàtiques malignes dels pacients amb mieloma, pel que fa a l’expressió gènica i proteica.
MicroRNA en el sèrum i medul·la òssia en el mieloma múltiple. La detecció de microRNA (miRNA),
petites molècules en el sèrum, ens permet determinar, de manera ràpida i poc invasiva, perfils característics per a diferents estadis de la malaltia, com
també tenir una aproximació del pronòstic i la resposta al tractament dels pacients. Actualment s’estan analitzant els patrons d’expressió de miRNA en
les cèl·lules mesenquimals dels pacients afectats
de gammapaties en diferents fases de la malaltia.
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LA LEUCÈMIA MIELOIDE AGUDA
La leucèmia mieloide aguda (LMA) és una malaltia clínica i biològicament heterogènia per a la qual existeixen tractaments amb potencial curatiu només per
a una part dels malalts, de menys edat, i no exempts
d’una toxicitat elevada. La quimioteràpia intensiva i
el trasplantament al·logènic són les eines fonamentals en el tractament dels malalts fit (candidats a
quimioteràpia intensiva), amb la incorporació recent
d’inhibidors dirigits a dianes terapèutiques. D’altra
banda, el gran avenç aconseguit en el coneixement
genètic de la malaltia en els últims anys ha donat un
gran impuls al desenvolupament de nous fàrmacs.
Aquest grup de recerca s’ha centrat en el vessant
clínic —tant en l’estudi del tractament de la malaltia com en l’impacte de diverses característiques
genètiques en el pronòstic de la malaltia i la seva
influència en el resultat del trasplantament al·logènic— i la recerca en àrees translacionals, com ara
l’estudi de l’expressió de diversos RNA no codificants en els diferents subtipus de la malaltia.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
S’ha incorporat l’estudi genòmic mitjançant seqüenciació d’última generació (Next Generation Sequencing) en el diagnòstic de rutina dels pacients de
l’Hospital Clínic.
Així mateix, s’ha aprofundit en el coneixement genòmic de malalts d’una categoria pronòstica genòmica
determinada (aquells sense les mutacions determinades del pronòstic a NPM1, FLT3-ITD i CEBPA), mitjançant seqüenciació massiva del transcriptoma en
el marc d’un projecte que pretén conèixer l’arquitectura genètica d’aquest grup de malalts i el seu
comportament clínic, en col·laboració amb el CNAG
(Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica).
El grup ha tingut una gran activitat en l’anàlisi del

paper del trasplantament al·logènic en diferents subtipus moleculars de LMA o en pacients de més edat
amb LMA associada a la mutació FLT3-ITD, que confereix un mal pronòstic.
Durant aquest últim any, la participació del grup
en diferents assajos clínics ha estat notable, des
de fases preliminars (fases 1-2), amb l’ús de nous
agents immunoterapèutics en la malaltia o la combinació d’agents dirigits a dianes terapèutiques i
nous anticossos monoclonals amb agents hipometilants per a malalts no candidats a quimioteràpia intensiva.
Addicionalment, el grup ha participat en fases més
avançades del desenvolupament clínic (fase 3) per
a malalts amb LMA refractària o en recaiguda amb
inhibidors de FLT3, l’inhibidor de la proteïna Mdm2
o el nou agent hipometilant guadecitabina.

PROPERS REPTES
La millor caracterització genòmica dels subgrups
de LMA no ben definits actualment i, sobretot, el
seu impacte clínic són reptes fonamentals del grup
en el vessant translacional de la seva recerca. Així
mateix, l’aprofundiment en els estudis de ncRNA de
gran longitud, ja iniciats, és un dels objectius prioritaris per desenvolupar en els propers anys.
Un camp d’importància estratègica cabdal serà la
participació conjunta del grup en protocols terapèutics de grans grups cooperatius europeus per
a l’anàlisi de nous agents terapèutics, prevista en
els propers anys.
El desenvolupament de plataformes d’innovació
terapèutica per al desenvolupament clínic d’algun
dels fàrmacs identificats pel seu potencial terapèutic clínic pel grup de recerca bàsica de l’IJC de
la doctora Ruth M. Risueño és una altra àrea de recerca preferencial.
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LEUCÈMIA INFANTIL: LA LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AMB FUSIÓ MLL-AF4
La leucèmia és el càncer infantil més freqüent: representa el 30 % dels càncers pediàtrics, un total de
300 nous casos a Espanya cada any. El 80 % són leucèmies limfoblàstiques agudes (LLA). La màxima incidència es produeix entre els dos i els cinc anys.
Malgrat la possibilitat de curació en un alt nombre de
casos (el 85 % dels nens amb leucèmia limfoblàstica
aguda la superen), altres leucèmies de nens segueixen sent molt difícils de curar i continuen provocant
molt patiment als pacients i les seves famílies.
En el cas de la leucèmia limfoblàstica aguda, existeix un tipus molt poc freqüent (6-8 casos l’any a
Espanya), que es diagnostica especialment en lactants i, gairebé sempre, té un diagnòstic fatal. Es
tracta de la leucèmia limfoblàstica aguda pro B del
lactant amb translocació t (4; 11) (MLL-AF4 +). Aquest
és el tipus de leucèmia en el qual està centrant les
seves recerques el grup del doctor Pablo Menéndez.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
El doctor Damià Romero-Moya, membre d’aquest
grup, va desenvolupar un treball sobre la creació
d’un model de malaltia basat en cèl·lules mare pluripotents induïdes/reprogramades (iPSC) gràcies a
la reprogramació cel·lular. El treball es va fer sobre
una malaltia metabòlica rara: deficiència de coenzim Q amb mutació en el gen COQ4.
El doctor Rafael Díaz de la Guardia, del grup del
doctor Pablo Menéndez, va dur a terme el treball de
caracterització més extensiu que s’ha fet fins ara
en pacients amb leucèmia mieloide aguda sobre
l’estroma de la medul·la òssia, que comprèn totes
aquelles cèl·lules no implicades directament en la
funció primària de l’hematopoesi, però que, tanmateix, li donen suport i la regulen.

El grup ha publicat un treball on es demostra l’impacte de l’antigen NG2 en la LLA amb reordenament
del gen MLL. Aquest estudi, liderat per Cristina Prieto, Clara Bueno, Belén López i Heleia Roca, demostra per primera vegada que, en aquesta malaltia
en concret, l’expressió del NG2 defineix els blasts
capaços de colonitzar el sistema nerviós central
(SNC), santuari típic dels blasts leucèmics, i que la
proporció de cèl·lules infiltrants en el SNC és superior a la que es diagnostica en la clínica. L’equip ha
dipositat la patent europea sobre l’ús terapèutic
d’aquest antigen.
El grup va publicar un treball sobre l’impacte del
factor RUNX1c (també conegut com a AML1) en la
generació de les primeres cèl·lules sanguínies que
es produeixen en l’embrió humà durant les primeres etapes del desenvolupament hematopoètic.

PROPERS REPTES
Desxifrar els mecanismes epigenètics que hi han
darrere la LLA-B pediàtrica amb t (4;11).
Desxifrar els defectes en segregació cromosòmica en la LLA hiperdiploide.
Establir models PDX (models que porten les cèl·lules del pacient i ens prediuen l’evolució del tumor)
per a la leucèmia mieloide aguda.
Recapitular translocacions cromosòmiques amb
CRIPSR-CAS9 (una eina molecular que permet modificar la seqüència genètica d’una cèl·lula).
Dissenyar i optimitzar immunoteràpies (CAR T cells)
per a LLA i LMA.
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LA RECERCA
El grup del professor Sierra treballa analitzant els
factors pronòstics clínics i biològics en la leucèmia mieloide aguda (LMA). Des del 1988 ha liderat
cinc protocols consecutius de teràpia adaptada al
risc per a aquesta malaltia, que han inclòs més de
2.000 pacients.
El professor Sierra ha estat també un dels líders
de l'estudi sobre l'ús d'un inhibidor de la proliferació de la leucèmia mieloide aguda (LMA) en els
pacients amb mutacions del gen FLT3. Els resultats
mostren que l'addició de midostaurina a la quimioteràpia intensiva millora la supervivència d'aquests
pacients, particularment del subgrup que rep un
trasplantament al·logènic en primera remissió completa. La importància de les troballes ha merescut,
per una banda, la seva publicació a la prestigiosa
revista New England Journal of Medicine i, per l'altra, l'aprovació per la FDA i l'EMA de midostaurina
en combinació amb quimioteràpia en els pacients
amb LMA amb mutacions de FLT3.
El professor Sierra ha col·laborat amb altres investigadors del grup en les línies de malaltia residual
mesurable (ERM, IP, Josep Nomdedéu), immunoteràpia (IP, Javier Briones), biologia i factors pronòstics en la leucèmia limfàtica crònica (LLC), noves
modalitats de trasplantament hematopoètic (TPH)
i estudis de qualitat de vida (IP, Rodrigo Martino),
models animals d’hemopaties malignes i tumors
sòlids (IP, Ramón Pispis) i trombosis i càncer (IP,
Joan Carles Souto).
En els últims anys, una línia estratègica molt important del grup és el desenvolupament de cèl·lules T
CAR pròpies, en l’àmbit acadèmic.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
El professor Jordi Sierra ha estat coautor d’un treball de recomanacions sobre LMA en adults publicat a la revista Blood. Amb el títol «Diagnosis and

management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel», un comitè d’experts internacional, entre els quals hi ha
el professor Sierra, ha definit els avanços en el coneixement d’aquesta malaltia, tant des del punt devista biològic com clínic i terapèutic. La European
Leukemia Net, coneguda com a ELN, és una xarxa
de recerca formada per 39 països que té com a objectiu la curació de la leucèmia. Les guies de l’ELN
sobre LMA es van publicar per primera vegada a
Blood l’any 2010, i en aquella primera versió també
hi va participar el professor Sierra.
Les recomanacions de l’ELN han estat redactades
pels líders mundials en aquesta malaltia, que inclouen autors europeus, americans, australians i japonesos, entre d’altres.

PROPERS REPTES
Implementació del Campus Sant Pau de l’IJC pel
que fa a obres i equipaments.
Consolidació de la plataforma de registre de dades
i biobanc de pacients amb LMA i mielodisplàsies
d’alt risc finançada en la convocatòria PERIS (IP,
Jordi Sierra) de la Direcció General de Recerca.
Aliança en curs amb els grups AMLSG d’Alemanya (professor H. Döhner) i HOVON (professor B.
Lowenberg) per a estudis i assajos amb nous fàrmacs en LMA.
Posada en marxa d’assajos clínics amb cèl·lules T
CAR de producció acadèmica a Sant Pau.
Estudis preclínics i en fase 1 amb una nanopartícula dirigida a CXCR4 en hemopaties malignes i tumors sòlids.
Consolidació de la secretaria i el centre de dades
del grup europeu de LLC (ERIC) a Sant Pau.
Anàlisi dels resultats de l’estudi prospectiu de genòmica en pacients amb càncer amb trombosi i sense.
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LA IMMUNOTERÀPIA
La immunoteràpia amb cèl·lules T-CAR ha representat la gran revolució del tractament del càncer
hematològic en els últims cinc anys i ha estat reconeguda internacionalment com l’avenç científic més
important en el tractament del càncer de l’any 2013.
Aquest tractament se centra en els limfòcits T del
pacient, que ja s’encarreguen de manera natural de
la defensa de l’organisme. Una vegada s’extreuen
del cos del pacient, se n’augmenta el nombre, es
modifiquen genèticament i s’hi incorpora un anticòs que reconeix l’antigen tumoral. Després d’haver estat modificades, aquestes cèl·lules es tornen
a administrar al pacient.
El grup del doctor Briones està treballant per dur a
terme un assaig clínic per al tractament amb cèl·lules T-CAR per a pacients amb limfomes no hodgkinians de cèl·lules B i limfoma de Hodgkin.
Gràcies a la màquina Prodigy, que es va poder adquirir mitjançant la campanya de sensibilització de
la Fundació Josep Carreras l’any 2015 (veure foto),
aquest grup està treballant en la fase preclínica de
l’assaig, en la qual s’estan fent les validacions necessàries per poder iniciar a mitjà termini les primeres fases de l’assaig clínic.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
S’ha pogut dur a terme la primera part de la fase
preclínica, en la qual s’ha determinat quines cèl·lules s’utilitzaran per a les cèl·lules CAR-T, concretament els limfòcits T de memòria. S’han completat
els estudis preclínics amb cèl·lules CAR19 i CAR30,
que inclouen:
1) Mètodes per a la producció i l’expansió de les cèl·
lules T de memòria en condicions GMP.
2) Anàlisi de la modificació genètica de les cèl·lules
T de memòria amb cèl·lules CAR19 i CAR30.

3) Efecte antitumoral in vitro i efecte in vivo de cèl·lules T-CAR de memòria en models de limfoma de
Hodgkin i limfomes no hodgkinians.

PROPERS REPTES
Per poder arribar a dur a terme l’assaig clínic, caldrà:
1) Fer validacions en condicions GMP, és a dir, en les
mateixes condicions en les quals es faria l’assaig
en pacients.
2) Preparar la documentació necessària per a l’assaig amb pacients (en col·laboració amb l’empresa
CRO). En aquesta documentació s’explicita pas a
pas tot el procés del tractament amb aquesta immunoteràpia.
3) Una vegada l’agència del medicament aprovi tots
els passos, es podria passar a la fase I de l’assaig
clínic amb pacients. En aquesta primera fase es
treballa amb tres grups de pacients per poder trobar la dosi adequada (la dosi limitant, la que no
es pot sobrepassar) que presenta màxima eficàcia
amb mínima toxicitat.
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Campus
Sant Pau
Trombosi

Investigador principal:
Dr. Joan Carles Souto
Investigadors:
Juan Antonio Millón
Noèlia Vilalt
Marina Carrasco
Sara Miqueleiz
(Servei d’Hematologia)
Geòrgia Anguera
(Servei d’Oncologia Mèdica)
Lluís Prats
(Servei de Neurologia)
José Manuel Soria
(Unitat de Genòmica de
Malalties Complexes
de l’IIB-Sant Pau)

Nombre de publicacions el 2017

1

LA TROMBOSI
La trombosi és una de les complicacions més greus
i freqüents en pacients amb càncer. És la primera
causa de mort, a part de la deguda al mateix càncer.
El grup de recerca del doctor Souto investiga les
causes de la trombosi en la població general i en
pacients neoplàstics, principalment els factors genètics que s’hi relacionen.
L’any 2000, aquest grup va dur a terme el primer estudi mundial que va permetre esbrinar el component genètic de la malaltia tromboembòlica en la
població general: més del 60 % de la trombosi té
relació amb la genètica dels pacients.
Així doncs, conèixer la base genètica ajuda a establir un pronòstic més detallat del risc de trombosi
en qualsevol individu i, particularment, en els pacients amb càncer. Les actuals escales de risc trombòtic en els pacients amb càncer tenen molt poc
poder predictiu, en part perquè no utilitzen cap
dada genètica.
Arran d’aquesta certesa genètica, es vol construir
un model predictiu que determini el perfil de risc
de presentar una trombosi en un pacient amb càncer (tant en tumors sòlids com en malalties oncològiques de la sang).

Nombre de projectes actius

1

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Reclutament dels casos de trombosi venosa i ictus
en els pacients amb càncer actiu de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
Mesuraments a la sang de múltiples biomarcadors
relacionats amb la trombosi i obtenció d’ADN per
a estudis genòmics. Es tracta del projecte MIRTO
(Modeling the Individual Risk of Thrombosis in Oncology). Des que va començar, el projecte ha reclutat uns 150 casos. Malauradament, a mitjan 2017
va haver d’interrompre el treball de reclutament

per la impossibilitat de mantenir els contractes de
personal necessaris.

PROPERS REPTES
Reprendre les tasques de reclutament, quan s’aconsegueixi finançament.
Aconseguir l’objectiu d’incloure 800 pacients en
l’estudi.
Tirar endavant el projecte clínic per poder crear un
instrument predictiu (algoritme matemàtic) que
permeti identificar els pacients oncològics amb
més probabilitat de complicació tromboembòlica.
Dissenyar les estratègies preventives adequades
(individualitzades) per a cada cas.
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Campus
Sant Pau
Grup
d’Oncogènesi
i Antitumorals

Investigador principal:
Dr. Ramon Mangues
Investigadors:
Isolda Casanova
María Virtudes Céspedes
Ugutz Unzueta
Patricia Álamo
Irene Arroyo
Aïda Falgàs
Rita Sala
Esperanza Medina
Elisa Rioja

Nombre de publicacions el 2017

9

Nombre de projectes actius

5

LA RECERCA
Quan subministrem un medicament a un malalt de
manera tradicional, es distribueix per tot el cos, a
través de la circulació sanguínia, i afecta tant les
cèl·lules malaltes com les sanes. Aconseguiríem
una efectivitat més gran i una toxicitat menor mitjançant l’administració de fàrmacs intel·ligents que
fossin captats únicament per les cèl·lules malaltes.
El lliurament dirigit del medicament aconsegueix
atacar selectivament les cèl·lules tumorals, atès que
el fàrmac s’acobla a una nanopartícula de proteïnes, que s’anomena col·loquialment míssil, capaç de
reconèixer de manera específica un marcador en la
cèl·lula tumoral diana.
Una petita part de les cèl·lules tumorals són cèl·lules mare metastàtiques, aquelles que poden produir creixement metastàtic en òrgans diferents
d’aquells en els quals s’originen. El grup del doctor
Mangues treballa sobre la proteïna CXCR4, que és
molt abundant a la superfície d’aquestes cèl·lules
amb capacitat de disseminació metastàtica. El grup
utilitza nanotecnologia per crear medicaments
capaços d’eliminar selectivament les cèl·lules portadores d’aquesta proteïna per bloquejar la formació de metàstasis en el càncer.

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
Demostració d’una potent activitat antimetastàtica, després de l’administració intravenosa a dosis
repetides de nanoconjugats proteics portadors
de fàrmacs clàssics (derivats de fluoropirimidines)
o de toxines (auristatina), en models animals de
càncer colorectal, i de bloqueig efectiu de la disseminació tumoral en models animals de leucèmia
mieloide aguda, sense toxicitat sistèmica associada. Aquesta activitat s’aconsegueix per l’eliminació selectiva de les cèl·lules neoplàstiques CXCR4+.

Demostració de biodistribució selectiva a tumor,
internalització depenent del receptor en cèl·lules
CXCR4+ i potent activitat antitumoral, després de
l’administració de nanopartícules proteiques, que
incorporen dominis polipeptídics proapoptòtics,
en models de càncer colorectal, sense toxicitat
sistèmica associada.

PROPERS REPTES
Augmentar l’efecte antitumoral i antimetastàtic de
les nanopartícules proteiques i els nanoconjugats
dirigits a cèl·lules mare tumorals CXCR4+ que generem, mitjançant la incorporació de dominis peptídics que evitin la seva degradació en el lisosoma
i augmentin el lliurament efectiu de fàrmacs o dominis terapèutics actius en el citosol de la cèl·lula diana.
Generar una nova forma farmacèutica d’alliberament sostingut de nanopartícules proteiques dirigides que permetin la seva injecció subcutània,
per evitar la necessitat d’injecció intravenosa.
Dur a terme estudis preclínics regulatoris i iniciar un assaig clínic de fase I per al primer nanoconjugat dirigit a cèl·lules mare metastàtiques CXCR4+,
amb el qual ja hem demostrat una potent activitat antimetastàtica en diversos models animals. El
nostre objectiu és introduir al mercat oncològic el
primer fàrmac selectivament antimetastàtic.
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Campus
Sant Pau
Qualitat de
vida en el
trasplantament
de medul·la òssia

Investigador principal:
Dra. Anna Barata

LA PSICOONCOLOGIA
El trasplantament de progenitors hematopoètics,
també conegut com a trasplantament de medul·la,
és un procés complex per als pacients i els seus
familiars. El trasplantament no tan sols repercuteix des del punt de vista físic i anímic, sinó que
també afecta les esferes familiars i socials i l’activitat laboral.
La doctora Barata analitza la qualitat de vida i el
benestar emocional referits pels pacients des del
pretrasplantament fins als dos anys següents. La
percepció del pacient complementa les dades clíniques, i només així es pot entendre l’impacte global que el trasplantament té en els receptors.

Nombre de publicacions el 2017

1

Nombre de projectes actius

2

ACTIVITAT DURANT L’ANY 2017
La doctora Anna Barata va publicar un treball en
el qual va avaluar el grau d’acord que metges i
pacients receptors de trasplantament tenen de
la qualitat de vida percebuda pel pacient. Es van
analitzar els resultats de 96 pacients i onze metges i es va concloure que l’acord entre metge i pacient en la qualitat de vida percebuda no és òptim,
particularment pel que fa al benestar emocional i
social en el qual s'aprecien diferències significatives. La implementació de qüestionaris que recullin els resultats referits pel pacient en la clínica
diària pot millorar potencialment l’atenció centrada en el pacient.
En el marc del 43 European Bone Transplant Meeting (EBMT), la doctora Anna Barata va rebre el
premi Best Young Abstract Award. El premi va ser
el resultat d’un treball en el qual es mostra que la
disfunció sexual és significativa durant el primer
any posttrasplantament, tant en els receptors de
trasplantament autòleg com al·logènic. A partir del
dia 90, el funcionament sexual dels receptors autòlegs comença a millorar de manera significativa,

encara que no hi ha diferències entre els dos grups
els dies 180 i 360.
Les dones, l’edat avançada, la depressió i la malaltia de l’empelt contra l’hoste crònica estan associades a disfunció sexual el dia 360. Els resultats
apunten al fet que el funcionament sexual s’ha
d’avaluar de manera rutinària i considerar intervencions eventuals en les dues poblacions de pacients,
especialment durant el primer any posttrasplantament. Addicionalment, s’ha de reforçar l’atenció
clínica als pacients més vulnerables a presentar
disfunció sexual.

PROPERS REPTES
Seguir analitzant la repercussió que el trasplantament té en la qualitat de vida i el benestar psicològic dels pacients durant l’hospitalització i la
seva recuperació posterior. Aquesta informació
ajudarà a detectar els factors de risc associats al
malestar emocional i a les dificultats d’adaptació.
Avaluar l’impacte del trasplantament en els cuidadors dels pacients, a fi de desenvolupar programes per atendre millor les seves necessitats i la
seva preparació.
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Registre de Donants de Medul·la Òssia

Registre
de Donants
de Medul·la
Òssia
(REDMO)

Línies de treball

QUÈ ÉS EL REDMO?

QUÈ ÉS LA DONACIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA?

Fins que no trobem un donant de medul·la òssia
compatible per a tots els pacients, NO PARAREM.

En termes generals, pot ser donant de medul·la
òssia tota persona sana des dels divuit fins als
60 anys, sempre que no pateixi cap malaltia susceptible de ser transmesa al receptor i que tampoc no pateixi cap malaltia que pugui posar en
perill la seva vida pel fet de la donació.

Sovint, l’única oportunitat de curació per a molts
pacients de leucèmia o altres hemopaties és un
trasplantament de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical (progenitors hematopoètics). Malauradament, tan sols un de cada
quatre pacients disposa d’un donant familiar
compatible; la resta ha de recórrer a un donant
voluntari. La Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia va crear i gestiona, des del 1991, a
través d’un acord marc amb el Sistema Nacional de Salut, el Registre de Donants de Medul·
la Òssia (REDMO). El REDMO està interconnectat
amb la xarxa internacional i, per tant, pot accedir en cada cerca als més de 31 milions de donants de medul·la òssia i a les més de 770.000
unitats de sang de cordó umbilical disponibles
a tot el món.*
En el REDMO hi treballen disset persones a temps
complet en plantilla i dues persones més a temps
parcial en aspectes informàtics i de qualitat. El
REDMO treballa directament amb tots els hospitals espanyols que fan trasplantaments de progenitors hematopoètics de donant no emparentat
(36), i amb tots els registres de donants i bancs de
cordó umbilical autoritzats arreu del món.
El REDMO està reconegut oficialment com a establiment de teixits que compleix els requisits
de l’acord marc i l’RDL 9/2014.

A partir del 2018, només s’inclouran en el registre NOUS DONANTS amb edats d’entre els divuit
i els 40 anys. L’objectiu és rejovenir i optimitzar
la composició del nostre registre de donants, ja
que els donants més joves (menors de 40 anys)
són els més sol·licitats i amb els quals s’obtenen millors resultats clínics en els pacients que
es trasplanten.
La donació de medul·la òssia al nostre país és
voluntària i altruista. Es regeix pel principi de
solidaritat internacional. Qualsevol persona inscrita com a donant de medul·la òssia està en disposició de donar progenitors hematopoètics
(cèl·lules mare de la sang) per a qualsevol persona del món que ho necessiti.

(*) Dades proporcionades per la World Marrow Donor
Association (WMDA).

* En podeu trobar més informació i un vídeo explicatiu a: www.fcarreras.org/donamedula

RUBÉN, PACIENT DE LIMFOMA DE HODGKIN
«Hola, soc en Rubén i tinc 34 anys. Als disset anys em van diagnosticar un limfoma de Hodgkin.
Als 24 anys vaig patir una segona recaiguda. Em van haver de fer un trasplantament de donant
no emparentat. Avui fa deu anys. Si tingués el meu donant davant, no crec que tingués paraules
ni fets per poder agrair-li-ho. Són deu anys de vida dels quals he gaudit molt i que he aprofitat
molt. Si el veiés m’agenollaria, em faria un fart de plorar.»
El testimoniatge de Rubén apareix en un vídeo que va preparar la Fundació Josep Carreras per al Dia Mundial
del Donant de Medul·la Òssia. El podeu veure aquí.

Registre de Donants de Medul·la Òssia

Línies de treball

L’activitat
del REDMO
durant
el 2017
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Trasplantaments
En els últims 23 anys (1994-2017), s’han pogut fer 8.857 trasplantaments a tot el món gràcies a un donant
anònim localitzat pel Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras.

Trasplantaments

Donants MO/SP/SCU/LIN*
Pacients espanyols

Pacients
espanyols

Pacients
estrangers
Total

Pacients estrangers

Total

1.218 4.825 6.043
2.814
2.814
4.032 4.825 8.857

(*) MO: medul·la òssia / SP: sang perifèrica / SCU: sang de cordó umbilical / LIN: limfòcits

MIREIA, PACIENT DE LEUCÈMIA MIELOIDE AGUDA
«He pogut portar la meva filla a l’escola, he pogut tenir una vida laboral
fantàstica, he pogut complir molts somnis i tot gràcies al fet que ell va fer
un petit gest de donació. Per tant, la paraula GRÀCIES es queda molt curta.»
El testimoniatge de la Mireia apareix en un vídeo que va preparar la Fundació Josep
Carreras per al Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia. El podeu veure aquí.
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Línies de treball

Donants
Evolució del nombre de donants disponibles de medul·la òssia a Espanya

Donants disponibles

322.530*

(1994-2017)

Increment 2017

31 %
Increment 2012-2017

201 %
(*) La xifra de donants registrats en el REDMO no coincideix mai amb les xifres
de donants registrats ofertes per l’ONT o les comunitats autònomes. Això és
perquè, encara que estigui registrat, un donant no pot ser bolcat en el REDMO
i inclòs a la xarxa internacional de donants fins que es disposa del seu estudi
HLA, del seu consentiment informat signat i de les dades mínimes establertes
pel Pla nacional de medul·la òssia (PNDMO).

Cerques
Percentatge de donants de progenitors hematopoètics localitzats abans de
tres mesos.
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Mediana de dies de cerca de medul·la òssia o sang perifèrica.

926

46

41

37

33

35

* Pots llegir la Memòria REDMO 2017 a www.fcarreras.org/memorias
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65

673

Donants compatibles localitzats
per a pacients espanyols
durant el 2017.

78

20 1

83

Activacions de cerca de
donant per a pacients
espanyols durant el 2017.

Pacients espanyols per als quals
s’ha localitzat un o més donants
compatibles durant el 2017.

60%

20 0

MANUEL, DONANT
«És una experiència molt
emocionant i única, i
més sabent que, amb
un simple gest, estàs
ajudant algú. Em sento
molt afortunat d’haver
pogut fer la donació i,
des d’aquí, us animo
als que tingueu dubtes,
als que no sabeu si fervos donants, als que
comenceu a encuriosirvos-hi, a interessarvos per la donació de
medul·la òssia; de debò,
val la pena fer-se donant,
sobretot sabent que hi
ha algú al món que et
necessitarà i que podràs
arribar a ser un superheroi
sense voler-ho.»

1.245

Atenció al pacient

Línies de treball

Atenció
al pacient

Una de les nostres línies de treball va dirigida als
pacients d’alguna malaltia hematològica maligna
i als seus familiars. Quan una persona és diagnosticada d’una malaltia d’aquest tipus, li poden sorgir dubtes sobre el diagnòstic, el tractament o la
simptomatologia. Per això, la Fundació Josep Carreras
posa al seu servei una línia de consultes mèdiques
per resoldre tots aquells dubtes que li puguin sorgir
sobre una malaltia de la sang.

matològica o sobre la donació de medul·la, entre
d’altres. Per poder donar a conèixer la nostra
feina i satisfer aquestes sol·licituds d’informació,
la Fundació disposa de personal dedicat al seguiment i l’atenció de les demandes rebudes a través
d’aquests canals i de les línies telefòniques.

Aquest servei està dirigit pel doctor Enric Carreras,
reconegut hematòleg, director mèdic de la Fundació
i director del Registre de Donants de Medul·la Òssia.
El 2017, el doctor Carreras va atendre 1.561 sol·licituds d’orientació mèdica.
Així mateix, són moltes les persones que, sobretot gràcies a la nostra presència en xarxes socials
com Facebook, s’acosten a la nostra Fundació per
sol·licitar més informació sobre una malaltia he-

«Hola, em dic Carlos i soc un Imparable. Em van
diagnosticar LMC el 31 de març de 2011. Des de fa
tres anys conec de més a prop la Fundació Josep
Carreras i el que ells fan per nosaltres. Aquell any
vam crear l’equip Imparables Cantàbria, format
per pacients i familiars que organitzem moltes
activitats i, alhora, compartim els nostres dubtes.
Us vull ensenyar una part del meu cos que és molt
especial per a mi: des de fa tres anys aquesta
paraula està marcada en la meva forma de ser i
viure. IMPARABLE. Des del 27 de novembre de 2016,
aquesta paraula es va ficar encara més dins meu i
vaig començar a plantejar-me reptes, a comportarme d’acord amb el que significa i a intentar
motivar la resta de persones.
Us explicaré què significa aquest tatuatge: és una
cosa molt important per a mi, pel que representa
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respecte a la Fundació, perquè em sento així,
un Imparable. La meva vida no és fàcil, té els
seus moments dif ícils i durs, però quan veig
aquesta paraula gravada al meu braç sento
les forces de moltíssimes persones, una
força que em fa continuar lluitant dia a dia,
continuar afrontant nous reptes i poder donar
més visibilitat a la gran feina que fan des de
la Fundació.
Des de fa quatre anys soc una persona diferent,
la meva vida ha canviat a millor perquè ara
no em deixo portar per la malaltia, sinó que li
planto cara i sé que no em derrotarà.
IMPARABLE vol dir no rendir-se, lluitar dia a dia i
mantenir els valors humans per ajudar els altres.
Penso que aquesta mentalitat està ajudant
moltes persones i això em fa molt molt feliç.»
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Pisos d’acollida

Línies de treball

Pisos d’acollida

31
1.590

La creació de la xarxa de pisos d’acollida
neix de l’especial preocupació de la Fundació Josep Carreras pel benestar del pacient i
la seva família durant el tractament. Des del
1994, oferim sis pisos d’acollida a aquells pacients (i als seus familiars) que disposen de
recursos econòmics limitats.

FAMÍLIES DURANT
DIES

Moltes vegades, una persona que s’ha sotmès a un tractament ha de passar llargues
temporades lluny de casa seva. Els nostres
pisos estan situats molt a prop dels principals hospitals de referència en tractament
de leucèmies i altres hemopaties malignes

de Barcelona: l’Hospital Clínic, l’Hospital de
la Vall d’Hebron, l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, l’Hospital Duran i Reynals / ICO –
l’Hospitalet de Llobregat i l’Hospital Germans
Trias i Pujol / ICO – Badalona.
A més, des del 2012, la Fundació també té una
habitació disponible per als pacients i les
seves famílies a l’Hotel NH Porta de Barcelona, gràcies a un conveni de col·laboració signat amb l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu
de Barcelona i la cadena NH Hotels.

Qui ens ajuda a
fer-ho possible?

El Dia dels

És el sisè any consecutiu que la Fundació Josep Carreras
ha dut a terme l’acció del Dia dels Imparables durant
la Setmana contra la Leucèmia el mes de juny. Des del
2011, el nombre de pacients participants i les seves
famílies... s’ha multiplicat per deu! Hem estat presents
en gairebé totes les províncies espanyoles amb amplis
equips de pacients. Des del principi, aquesta campanya
ha aconseguit recaptar al voltant de mig milió d’euros,
que s’han invertit íntegrament en programes de recerca
científica de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras.

¡Regala
solidaridad!

Aquesta acció ha estat possible gràcies a la col·laboració
de Chopard, Janssen, Allianz, Novartis, Celgene, Òptica
Universitària, Roche i Würth.

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

La nostra comunitat: campanyes de comunicació i e-màrqueting

Més de

1.500 pacients

de leucèmia de tot
l'Estat espanyol
van sortir al carrer
per posar una data
final a la malaltia.
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La nostra comunitat: campanyes de comunicació i e-màrqueting

Setmana contra
la Leucèmia
2017
Totes les grans històries tenen un
començament. El de la Setmana
contra la Leucèmia es diu Yolanda
Martínez. La seva va ser una
història personal, forta i sensible,
el primer rumor d’alguna cosa
gran, que va originar que avui
estiguis aquí llegint això.
2011

VA COMENÇAR UNA...

Als 22 anys li van diagnosticar un limfoma de
Hodgkin, un tipus de càncer de la sang. Després de molts mesos de tractament va ser
ingressada per sotmetre’s a un autotrasplantament de medul·la òssia a un hospital
de Madrid.
«Tercera planta, mòdul A, habitació 318, disset dies tancada a l’habitació, 31 dies ingressada, 744 hores per assimilar, setze mesos,
44.640 minuts per adonar-me que no hi ha
res pitjor que no poder veure la teva família, els teus amics, no poder abraçar-los, no
poder besar-los, no poder estar amb ells...
No poder dormir al teu llit, no poder sortir corrent sense que ningú et persegueixi,
no poder comprometre’t a llarg termini, no
poder assaborir el teu plat preferit, no poder
aixecar-te del llit, no poder sortir al carrer
sota la pluja i notar com l’aigua se’t cala fins
al moll de l’os, no poder gaudir d’unes vacances, no poder fer el que fa una persona normal, no poder tenir les preocupacions que té
una persona de la teva edat, no poder fer res
per por d’empitjorar.»
Al cap d’un any, la Yolanda va sortir al carrer
a dir: «No saps com n’ets, de fort, fins que la
vida et posa a prova. Valora la vida, gaudeix,
col·labora, aprèn, somriu...». I la Yolanda somreia mentre lliurava el seu fulletó, amb una foto
de quan estava en tractament, sense dir res.
Hi van haver abraçades, hi van haver plors, hi
van haver somriures i, per descomptat, hi van
haver persones que no el van llegir i el van
llençar. Al cap i a la fi, aquestes coses passen.
L’important és que ella no es va desanimar.

2012

LA VAN SEGUIR 152...

Des de la Fundació vam veure que podíem
organitzar un dia que fos el reflex fidel del
«Valora la vida» que havia començat la Yolanda i el vam instaurar al juny, dins de la
Setmana contra la Leucèmia. Es va convocar
pacients i expacients de tot tipus de malalties hematològiques, perquè baixessin al carrer a repartir fulletons personalitzats amb
les seves històries de valor i esperança. La
resposta va ser meravellosa: 152 pacients
van donar suport a la idea. La societat començava a conèixer-nos millor.
2013

I S’HI VAN ANIMAR 210...

El 2013 vam voler anar una mica més enllà.
Podríem aconseguir 10.000 euros mitjançant
SMS per començar una de les línies de recerca del nostre Institut? Ens vam posar a la
feina, sortint al carrer i explicant que aquests
diners es destinarien a la recerca de les complicacions broncopulmonars, molt habituals
com a conseqüència del tractament de quimioteràpia o dels trasplantaments de medul·la òssia. I saps què va passar? Que vam
superar el repte en 40.000 euros. Sí, vam arribar als 50.000 euros. Aquest any, van sortir
al carrer 210 pacients. El grup es feia gran...
2014 y 2015

ES VAN CONVERTIR EN MÉS DE 300...

En aquests anys vam centrar l’objectiu a
aconseguir fons per adquirir un separador
cel·lular, necessari per a l’Institut de Recerca
contra la Leucèmia Josep Carreras. Vam organitzar la campanya «La màquina màgica»
i vam tornar a sortir, plens d’il·lusió. A Barcelona, seu de la nostra Fundació, vam organitzar un divertit esdeveniment per atreure
la premsa i poder arribar a més famílies i
més donants. El resultat? Les històries dels
participants van contagiar d’esperança els
carrers i vam aconseguir més de 55.000 euros
per a la nostra recerca.
2016

ES VAN MULTIPLICAR FINS A 650...

Aquest any vam intentar arribar més lluny.
Necessitàvem aconseguir els 150.000 euros
per a un equip d’alt nivell per al nostre Institut de Recerca. Es tractava d’un sistema
de selecció cel·lular d’última generació que
ens permetrà identificar les millors cèl·lules

Qui ens ajuda a fer-ho possible?

i modificar-les per dur a terme un projecte
únic d’immunoteràpia, el futur en el tractament de les leucèmies (tractament T-CAR).
Gràcies als més de 650 participants, vam
aconseguir superar el repte i vam poder adquirir aquest equipament. Els nostres investigadors estan treballant a fons en això.
Ja no érem un grup, érem un moviment.
2017

VAM SER MÉS DE MIL!

Vam estar a totes les comunitats autònomes, a totes les províncies i a les principals
ciutats espanyoles. El 2017 ha estat fonamental per a la nostra Fundació: vam inaugurar el nou edifici del Campus ICO-GTiP
del nostre Institut de Recerca i els projectes que duem a terme cada vegada són més
importants i internacionals.
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La nostra
comunitat:
campanyes de
comunicació i
e-màrqueting

La nostra comunitat d’IMPARABLES a les xarxes:

+218.000

persones a qui els agrada la nostra pàgina de Facebook www.facebook.com/fundacioncarreras

+10.700
+1.700
+11.000

seguidors han seguit el nostre Twiter oficial www.twitter.com/fcarreras

subscriptors www.youtube.com/fundacionjcarreras

seguidors @imparablescontralaleucemia

El nostre web el 2017 / www.fcarreras.org

+1.600.000
usuaris

+2.100.000
sessions

La nostra presència en els mitjans de
comunicació el 2017

644
mencions en premsa

2.079
mencions en mitjans digitals
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La nostra comunitat: campanyes de comunicació i e-màrqueting

La nostra
campanya
#PonleFecha
Coincidint amb la Setmana contra la
Leucèmia (del 21 al 28 de juny), des de
la Fundació Josep Carreras vam dur
a terme una campanya amb el nom
de #PonleFecha.
Tal com mostra la imatge gràfica, veiem
vuit línies que signifiquen molt. Vuit línies que conformen una data que encara no existeix, un dia que tots anhelem.
«La leucèmia es curarà. Ajuda’ns a decidir quan». Amb aquest lema directe i
contundent vam voler llançar una pregunta a la societat: «Quan creus que es
curarà la leucèmia?». Malgrat totes les
possibles respostes, només n’hi ha una
de vàlida: DEMÀ. I aquest demà únicament s’aconseguirà invertint més recursos en recerca científica.
Amb aquesta campanya de sensibilització, vam voler explicar a la
societat la realitat de la leucèmia
i, d’aquesta manera, poder generar un debat social sobre la seva
data de curació, amb la finalitat
que mogui consciències i animi a
fer donacions per continuar investigant. Els fons obtinguts ja s’estan
dedicant als programes d’estudi
de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras (IJC), únic
centre a Europa que investiga monogràficament la leucèmia i els altres càncers de la sang.
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La nostra comunitat: campanyes de comunicació i e-màrqueting

«Quan creus
que es curarà
definitivament 14/02/2008
la leucèmia?».

Vam voler fer aquesta pregunta a quinze persones que podrien ser, de manera
simbòlica, l’elenc de la lluita contra la leucèmia.

Cecilia, expacient de leucèmia de divuit anys:
«És la data en la qual vaig començar el trasplantament. I amb el trasplantament, el final de la meva malaltia».

01/01/2031

Doctor Josep M. Ribera, investigador de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i cap del Servei de l’Institut Català d’Oncologia – Badalona:
«Ens queden quinze anys apassionants de recerca. En els últims anys s’han
produït grans canvis en el tractament de les leucèmies. Tinc plena confiança
que acabarem curant-les totes».

12/12/2032

Lydia i Rubén, pares d’en Mateo, un bebè que va morir de leucèmia:
«Hem triat el 12 de desembre perquè va ser el dia que al Mateo li van diagnosticar la leucèmia, i el 2032 perquè és quan ell hauria fet divuit anys».
I també entrevistem un investigador de Harvard, una psicooncòloga, una pacient que vol ser mare, la persona que trasllada medul·les pel món, una investigadora júnior, una pacient que després es va fer infermera, dos germans que van
donar medul·la a desconeguts, la família d’una nena que ha rebut un tractament
experimental, un expacient que va rebre una donació de la medul·la òssia de la
seva germana, un metge de cures pal·liatives... Tots ells són representants de la
lluita contra la leucèmia, contra els limfomes, contra el mieloma múltiple, des
de diferents perspectives. Tots ells ens han donat les seves dates amb la il·lusió
i l’esperança que, algun dia, aquesta data sigui DEMÀ.
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Els nostres socis i amics
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Els nostres socis i amics
A l’Alfonso li van diagnosticar un
limfoma no hodgkinià el 2006.
Després d’un llarg tractament i un
autotrasplantament, el 2012 va tornar
a recaure i es va haver de sotmetre a
un trasplantament de medul·la òssia
no emparentat, gràcies al qual s’està
recuperant. Actualment, col·labora
amb la Naddia, la seva parella, en la
lluita contra la leucèmia.
«Com tants altres, no vam conèixer
a la Fundació fins que ens va tocar
rebre la seva ajuda. Ara fa ja més
de quatre anys que hi col·laborem
com podem i sempre que
podem, perquè sabem com n’és,
d’imprescindible, la seva feina,
tant en la recerca per oferir nous
tractaments i més oportunitats de
curació a altres pacients com en
la seva tasca de cerca de donants
que fa a través del Registre de
Donants de Medul·la Òssia. Ens fa
feliços poder contribuir-hi perquè
molts altres també puguin superar
aquesta batalla.»

Els nostres socis i amics —persones que col·laboren amb donatius puntuals— són el motor
fonamental que ens permet continuar avançant cap al nostre objectiu: aconseguir que,
algun dia, la leucèmia sigui una malaltia curable per a tothom i en tots els casos.
L’any 2017, vam donar la benvinguda a 17.489 nous socis, amb els quals vam arribar a un
total de 93.766. A més, 1.590 persones es van sumar a la nostra causa fent un o més donatius puntuals.
A cadascuna d’aquestes persones els donem les GRÀCIES pel fet d’estar al nostre costat,
donant impuls a la nostra feina de recerca per ajudar tots els pacients de leucèmia i altres
càncers de la sang.

Imports més habituals
dels socis:

Evolució del nombre de socis de la Fundació (2006-2017)
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Gràcies
per fer-nos
imparables!

Actes benèfics
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Actes benèfics
Durant l’any 2017, s’han acostat a la nostra entitat més de 490 persones, entitats i empreses amb un objectiu comú: sumar les seves
ganes i solidaritat als nostres projectes. Aquesta família d’IMPARABLES està repartida per tots els punts de la península; el seu esforç es materialitza en la realització d’un acte benèfic que té com a
finalitat recaptar fons a benefici de la lluita contra la leucèmia i la
resta d’hemopaties malignes.

Gràcies a aquests IMPARABLES, s’han
recaptat 337.162 euros, que provenen de
gairebé 500 iniciatives solidàries.

En els últims tres anys hem recaptat un

56 %+
1.235 €

La mitjana de donació per acte és de

Actes solidaris promoguts per pacients i familiars

Evolució del nombre d’actes benèfics (2014-2017)
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HEM GESTIONAT GAIREBÉ

500 INICIATIVES
SOLIDÀRIES.

AIXÒ REPRESENTA QUE HEM GESTIONAT UN 19 % MÉS QUE L’ANY PASSAT.

* Per a més informació, pots trucar al 93 414 55 66 i preguntar per la Regina Díez o enviar-nos un correu a imagina@fcarreras.es
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Actes benèfics
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Pedaleja per la vida.
Marató de cycling:
imparables contra
la leucèmia

Cursa solidària Badalona Running,
Homenatge a Luis Condón

Espectacle de dansa
Bailando con alma

Noces solidàries
de Nuria & Rubén

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Espectacle del Circ Raluy
Legacy a benefici de la
lluita contra la leucèmia

Activitats solidàries
de Volats Engrescada

Gràcies a totes les persones que han recaptat fons organitz

Actes benèfics
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Obra de teatre
Tot ha sigut un malentès

La Cursa del Color

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Gala solidària de l’Hotel Alay

Travessa nedant de
l’estret de Gibraltar

II Festival de Música Sona
Mollet, Memorial Ana Villaescusa

zant iniciatives solidàries durant l’any 2017!

Prova esportiva
1.000 quilòmetres
contra la leucèmia
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Herències i llegats solidaris

Herències
i llegats
solidaris
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Testar a favor de la nostra Fundació és una forma de seguir col·laborant, transformant l’última voluntat en noves oportunitats per als pacients.
A més, fer testament és un acte de responsabilitat en el qual s’eviten preocupacions futures a la família. És una manera de reflexionar sobre el que tenim i sobre qui en farà un millor ús. Si no hi ha hereus ni testament, els béns passen a l’Estat.
En total, el 2017 hem gestionat setze herències, amb un import total de 559.083 euros.

QUÈ ES POT ACONSEGUIR AMB UNA HERÈNCIA O LLEGAT?
Un pis
=

Pot convertir-se en una
llar d’acollida per al
pacient amb leucèmia i
la seva família durant el
tractament.

Una col·lecció de joies
=

Pot transformar-se en
una nova màquina de recerca
d’última generació.

La veritat és que coneixes la paraula leucèmia
així com de lluny, com si no anés amb tu, i et dius:
«Bah, aquestes coses que els passen als altres...
Ah, sí, el tenor Josep Carreras la va tenir i es va
curar, fixa’t, no serà tan greu...».

GLORIA MARE I GLORIA FILLA.
FOTO PRESA UN PARELL
DE MESOS ABANS DE SER
DIAGNOSTICADA DE LEUCÈMIA
MIELOIDE AGUDA.

Fins que arriba el dia en què reps la trucada que
marcarà per sempre la teva vida. Hi ha un abans
i un després brutal des d’aquell moment, no ho
oblidaré mai. Sortia de treballar i anava pensant
que havia d’anar a comprar un aperitiu perquè
l’endemà a l’oficina celebraríem la proximitat del
Nadal. Paro el cotxe per contestar al telèfon i era
la meva mare. «Mira, la mare em truca per anar
organitzant els menjars i les celebracions que
s’acosten», vaig pensar, però em va dir: «Mari [així
em deia], filla, que estic a Urgències, que ja m’han
dit el que tinc, és leucèmia».
El que es pot arribar a sentir és indescriptible, és
un dolor tan profund i tan agut difícil de descriure,
i per això no ho puc fer.
Els anys següents van ser una lluita constant, una
incertesa diària. Es pateix, sí, es pateix molt, moltíssim.
Ella va lluitar amb totes les seves forces, però la
bestiola estava comodíssima amb ella, no la volia
abandonar, fins que va decidir que la Gloria havia
de deixar aquest món i descansar, per fi.
Durant la malaltia de la teva mare ja van canviant
moltes de les teves creences, valors, paradigmes

Un fons d’inversió
=
Pot transformar-se
en millores tècniques
que permetin millorar
la cerca d’un donant de
medul·la òssia compatible
per a un pacient que
necessita un
trasplantament.

de vida, prioritats, però quan ella mor i
comences a aterrar és quan sents aquesta crida
potentíssima que s’activa al teu interior i que
diu: No pot ser que el fet que la meva mare ja
no hi sigui no serveixi de res, no pot caure en
l’oblit, he de fer alguna cosa, VULL fer alguna
cosa per contribuir que, en la mesura del
possible, aquesta malaltia es pugui curar i es
pugui expulsar la bestiola.
És aleshores quan, entre moltes altres coses,
vull donar a conèixer la donació de medul·la
òssia i la gran tasca de la Fundació Josep
Carreras i decideixo fer testament de tots
els meus béns presents i futurs a favor de la
Fundació que porta el nom «d’aquest tenor que
va tenir leucèmia i es va curar: Josep Carreras».
Ho vaig tenir clar. Vaig anar al notari, vaig
redactar el meu testament i, en fi, que no té
cap mèrit i sento un cert pudor en explicarho, però... va per mi, va per tu, mare, per totes
les persones que reben aquesta trucada i són
diagnosticades d’aquesta malaltia, per elles i
per les seves famílies i amics.
Dedicar recursos (diners) a la recerca és l’única
forma que tenim, en aquest moment, d’honrar
la memòria i dignificar la mort d’aquells que
van lluitar i no van arribar.
No voldria acabar aquest petit relat sense
tornar a fer una crida que TOTS els que puguem
ens fem donants de medul·la òssia. És una altra
porta que s’obre per als malalts. Gràcies.
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Col·laboradors solidaris

Col·laboradors solidaris
Volem donar les gràcies a les empreses i les organitzacions que ens han donat suport durant l’any
2017, tant les que s’hi han sumat com les que s’han mantingut fidels en la seva col·laboració en la lluita
contra la leucèmia. El seu suport és una aliança de valor compartit, una aposta per la solidaritat que
ens permet dur a terme la nostra feina. A totes, GRÀCIES.

EMPRESES QUE HAN COL·LABORAT EN LA NOSTRA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ:

EMPRESES SÒCIES:

Formar part de la Fundació com a empresa sòcia implica un compromís a llarg termini amb la malaltia, amb els valors i els objectius de la Fundació. Amb una aportació mínima d’1.500 euros anuals, el
nostre agraïment més sincer a totes.

Empreses sòcies d’honor

ABET, S.L. · CAFEWORLD, S.L. · CDM RESTAURANTES SOCIEDAD LIMITADA · CELGENE, S.L. · ENAGAS, S.A. · FUNDACIÓN CANARIA
SATOCAN JÚNGUEL SANJUAN · GIDATXA, S.L. · PICULI RESTAURANTES, S.L.

Empresa sòcies VIP

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, S.A. · AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, S.A. · AYUDAS TECNO DINÁMICAS, S.L. · COMMON
MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. · DRONAS 2002, S.L. · GUARRO CASAS, S.A. · INSTITUTS ODONTOLOGICS ASSOCIATS, S.L. · THE
KITCHEN IS CLOSE, S.L. · KERN PHARMA, S.L.

Empreses sòcies

ALUMINIOS CORTIZO, S.A. · ALUMINIOS SECADES, S.L. · ALZAMORA PACKAGING, S.A. · ASOCIACIÓN GAIA COMMERCIUM · CAFF,
S.L. · CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA, S.L. · CONSUM S. COOP. VALENCIANA · ERRA TECNI RAM, S.L. · EV. SANT JUST, S.L. · FRUTOS
SECOS IBIZA, S.L. · FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, S.L. · GEDESCO, S.A. · HARRY BROKERS, S.L. · HOUSE STANDING, S.L. ·

INGECAL, S.L. · INGENIEROS EMETRES, S.L.P. · INTERNACO, S.A. · JOSE SALCEDO SORIA, S.L. · LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. · LERRASA

HIDRÁULICA, S.A. · MON-PIRINEU S.L. · PAVIMARSA, S.A. · PILGRIM REST PROJECT S.L. · PINOS DEL RASO, S.L. · SIERRA DE JABUGO,
S.L. · VITOGAS ESPAÑA, S.A. · VOE, S.A.O.E.

* Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Departament d’Aliances Corporatives: 93 414 55 66 / sira.franquero@fcarreras.es
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EMPRESES I COL·LABORADORS
Les empreses i particulars següents han col·laborat amb la Fundació de diferents formes: aportacions econòmiques directes, accions de captació vinculades a empleats, clients o usuaris; cessió
d’espais de publicitat i ajudes de difusió en les nostres campanyes de sensibilització.
ABACES · PONFERRADA · ABADMINTON GRANOLLERS · AC MANAGEMENT · ACCI JOVEN · ACOFARMA · ADEAS · AIMORE ·

AJUNTAMENT DE BARCELONA / DEPARTAMENT DE SALUT · AJUNTAMENT DE BARCELONA / DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ

· AJUNTAMENT DE LLEIDA · ALAIA PRODUCTIONS · ALIAS MUSIC · ALOOHA · ALTO RENDIMIENTO · ALUSVI · AMPA GREDOS

· ANTCORPS, S.L. · ARAGÓN RADIO · ASOC. ARCOIRIS · ASOC. ARTE HASTA LA MÉDULA · ASOC. ARTURO DARCH · ASOC.
CULTURAL ROGER DE LLAURIA · ASOC. MAYORDOMOS LUQUÍN · ASOC. MOTEROS ALLIANZ · ASOC. MUYERES · ASOC. POR

ESA SONRISA · ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO · ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA · AUDITORIO DE GETAFE ·

AURRENAK · AYTO. ALABAT DE SORRELLS · AYTO. BIGUES I RIELLS · AYTO. CALPE · AYTO. CHICLANA · AYTO. CONTSANTÍ · AYTO.
CORRALES DEL BUELNA · AYTO. GELIDA · AYTO. GRANOLLERS · AYTO. LA LLAGOSTA · AYTO. LEDESMA · AYTO. MOLLET · AYTO.

MOTRIL · AYTO. ORCASITAS · AYTO. PALAMÓS · AYTO. ROSAS · AYTO. SANT CARLES DE LA RÁPITA · AYTO. SUANCES · AYTO.

TALAVERA REINA · AYTO. TARRAGONA · AYTO. VILASANA DE MENA · AYTO. VILLABLINO · AYTO.LUQUÍN · AYUNTAMIENTO
DE VALDEIGLESIAS · BADALONA RUNNING · BADMINTON ESPAÑA · BALANCÉ · BALEARIK · BANC DE SABADELL, S.A. · BANC

DE SABADELL, S.A. · BANMINTON CATALUÑA · BARCELONA FM · BECRISA 2011, S.L. · BIDAWAY · BIERZO NATURA · BODEGAS
MAURO, S.A. · BON PREU, S.A. · BONITURAS BCN · BOUS BARRANQUISTAS · BTV · CADENA COPE · CADENA PIRENAICA
DE RÀDIO I TELEVISIÓ · CADENA SER · CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA · CAMILO DE BLAS · CARRERA LAS
PEDROÑERAS · CAS MIOT · CASA RONALD MCDONALD BARCELONA · CECABANK · CEIP AIRÉN · CEIP EL SAUCE · CEIP TORELLÓ ·

CENTRO ESPORTIU JHONNY MONTAÑES · CERVIGLAS · CHUPACHUPS · CIRCO RALUY LEGACY · CLUB HARO DEPORTIVO · CLUB
VILLAFAMÉS · COLECTIVO SUPERNENENAS · COLEGIO AGUSTÍN DE GERICÓ · COLEGIO CORAZONISTAS · COLEGIO EL ARENAL
DE LLEVANT · COLEGIO ESCLAVES · COLEGIO FRUCTUÓS GELABERT · COLEGIO INMACULADA · COLEGIO SAN JUAN BOSCO

· COLEGIO SEK PONTEDRA · COLLA CARNAVALERA WENDYS · COLLA PIM PAM PUN · COOL ART · COPS CAVE · CORAL BEL

CANTO · CORO ALBOREDA · COSTA BRAVA GLOBAL MEDIA · CREMA TURRONS · CRONICA DE UNA LEUCEMIA · CUATRECASES
· DAVID LLYD BARCELONA PADEL · DECAL ESPAÑA, S.A.U · DIPUTACIÓ DE LLEIDA · DIRECCIÓ DE RODALIES DE CATALUNYA ·

DOMENYS RADIO · DONA VIDA BALEARES · DOUBLE MATCH · DULCE VIDA PASTELERÍA · El BÚFALO · EL SEIS DOBLE · EMPRESA
MUÑÓZ BOSCH · EROS PERRUQUERS · ESCOLA FRUCTUOS GELABERT · ESCUELA DE DANZA M. JESÚS · ESMEETING SPAIN

SL · ESMEETING SPAIN, S.L. · ESPINALER · FAMILIA CASAL · FAMILIA MORALES · FARMACIA TORRENT · FEBRER ASESORES ·
FILMOTECA DE CATALUÑA · FLINT GROUP · FLORES CONTRA LA LEUCEMIA · FUNDACIÓN ATRESMEDIA · FUNDACIÓN BARÇA ·

FUNDACIÓN BEQUAL · FUNDACIÓN O.N.C.E PARA LA COOP. E INTEGRACIÓN SOC. · FUNDACIÓN REAL DREAMS · FUNDACIÓN
TEAMING · GABINETE ENEAS · GANCHET SOLIDARI · GAUDI SHOPPING · GETAFE NEGRO · GIMAGE · GIVE PADEL · GLOBIN ·

GRANOLLERS PEDALA · GRUPO ANDILANA · GRUPO DE TEATRO ACEÑA · GRUPO IBERSOL · GRUPO LEO · GRUPO TEATRO
DRAO · GRUPO TMB FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS · GSM LLEM · HAPPY MAN, 1MOTIVO 1000 RAZONES · HEVENTS · HILA LA

LIBÉLULA · HOLISTK · HOTEL ALAY · HOTEL MAJESTIC · HUFFINGTONPOST · HUMANIA · IES BANYOLES · IES CHAVES NOGALES ·
ILUNION HOTELS, S.A. · IMPARABLES CANTABRIA · IMPULSA BROKERS, S.L. · INTERCOORP · JEAN LEON, SLU · KRISPY CUTS · LA
COLECCIÓN GRÁFICA, S.L. · LA COSMICA · LA XARXA · LAVINIA TV · LILLY · LLIBRERIA + BERNAT · LORENA GÓMEZ MUSIC · LUCIA

BE · MATINÉE GROUP · MEDAILVA · MEDIA BASE SPORTS · METROPOLITANA · MI NUBE · MIGUINA DE PAN · MM DATALECTRIC,
S.L. · MOLLET CONTRA EL CÁNCER · MUSEU OLIMPIC · NEO ADVERTISING · NURIA ROURA · OCTAVIO PÉREZ ENTRENADOR

PERSONAL · OFFSTE COLLAGE · OH MY BLOC · ONCOLLIGA TARRAGONA · ONDA CERO ÉCIJA · ONDA MADRID · OPERA DEL
VALLÉS · OPTICA DEL PENEDÉS · OPTICA UNIVERSITARIA · ORANGE ESPAGNE, S.A. · OS MELLIDADOS · PAPER STREET ACTORS

· PASTELERÍA 5 SENTIDOS · PASTELERÍA CAMILO DE BLAS · PASTELERÍA LONDON · PEDALA PER LA VIDA · PENGUIN RANDOM
HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U. · PEÑA SAN JOAQUÍN · PLAYGROUND · PONTE EN MARCHA YA · PREBENTONG CIMIENTOS

· PREOTORIANA SOLIDARIA · PRINCESA FERROTE · PUBLICIDAD MIX FM · PUBLIESPAÑA-MEDIASET · PUBLIPRESS MEDIA ·
PULESSE · PUNTS D'ILUSIÓ · PURPURA HOME · RAC 1 · RADIO 21 · RÀDIO CANET · RADIO COSTA · RADIO ESPACIO · RADIO IRIS

7 · RADIO L'HOSPITALET DE L'INFANT · RADIO RADIO NETWORK · RCD ESPANYOL · REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUNYA ·

RENOLD · RESTAURANTE A FENESTELLA · RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. · ROSSA WEEK · ROTARY BADALONA · RUN 4 HELP · SANTS
3 RÀDIO · SINERGES TÉCNICAS DE MONTAJE, S.A. · SISTEMAS DIGITALES CORPORATE S.L. · SOFTLINE · SONA MOLLET · SOPAR

DE LES ESTRELLES · SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, S.A. · STARBOX SPECIAL PACKAGING, S.L. · SUP BARCELONA ·

TARTIERE AUTOS · TELÉCIJA · TELEDONOSTI · TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A. · TELEFÓNICA ON THE SPOT SERVICES ·

TELEMEDICAL · TOMELLOSOS CONTRA LA LEUCEMIA · TOUT COLOR · TRAGSA · TRIATHLON BOIRO · TU CARA ME SUENA · TV3

· TVE INFORMATIVOS · UD ALMERÍA · UK ONLINE GIVING FOUNDATION · UTTOPY · VALLÈS PREU, S.A. · VENTURA 24 · VERMUT

SOLIDARI · VODAFONE ESPAÑA, S.A. · VOLATS LA LLAGOSTA · XFERA MOVILES, S.A. · YO LO VI PRIMERO · ZAPEANDO · ZURICH
MARATÓ · 8TV

El nostre objectiu és aconseguir que algun dia la leucèmia sigui

100 % curable.
Muntaner, 383 2n 08021 - Barcelona
Tel. 93 414 55 66 / info@fcarreras.es

www.fcarreras.org

