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¡ Cumple
Vida !

El 13 de setembre, la Clàudia va celebrar...

¡EL SEU PRIMER
«CUMPLEVIDA»!
Després de tres anys lluitant contra un limfoma
de Hodgkin amb diverses recaigudes i un
autotrasplantament, la Clàudia es va sotmetre a
un trasplantament de medul·la òssia gràcies al seu
germà Eduard.
Els miniedus van fer molt bé la seva feina i, avui, la
Clàudia gaudeix de la seva vida i d’una de les seves
grans passions: viatjar!
Per molts anys, Clàudia!
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envolgut amic, benvolguda amiga,

El 2018 ha estat un any ple d’esdeveniments importants. D’una
banda, celebrem el nostre 30è aniversari. Durant tots aquests
anys hem avançat en la nostra missió: aconseguir que, algun dia,
la leucèmia sigui una malaltia curable en tots els casos.
El 2018 ens ha permès inaugurar el nou edifici de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras ubicat en el Campus
ICO-Germans Trias i Pujol (UAB). Són més de 10.000 m2 dedicats
a la recerca científica, cosa que el converteix en el centre més gran
d’Europa monogràficament dedicat a la lluita contra la leucèmia.
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, centre
CERCA de la Generalitat de Catalunya, va ser fundat el 2010 pel
Govern català i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
La nostra Fundació ha invertit 26 milions d’euros per fer realitat
aquest projecte. Una part d’aquests fons procedeixen de la
inestimable aportació dels nostres socis i col·laboradors, com
també d’empreses i entitats que s’han volgut sumar a la lluita
contra la leucèmia.
Actualment, a l’Institut hi treballen més de 100 investigadors
i la previsió és poder arribar als 300 professionals. Aquesta
inauguració constitueix un punt de partida per continuar i per
millorar tota la recerca que fem des del 2010, any en què va néixer
l’Institut Josep Carreras.
D’altra banda, aquest 2018 ens ha permès aconseguir una
altra fita important: la inauguració de la nova Àrea de Recerca
Clínica Josep Carreras de l’Institut d’Hematologia i Oncologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Aquesta nova àrea té més de 370 m2, el doble d’espai que
l’anterior. Per poder aconseguir-ho, des de la Fundació vam invertir
un milió d’euros per dur a terme aquesta ampliació i, d’aquesta
manera, poder duplicar els assajos clínics que es duen a terme en
aquesta unitat. Aquesta ampliació permetrà atendre un 40 % més
de pacients, que es podran beneficiar de nous tractaments en el
marc d’un assaig clínic.
Desitjo que aquest 2019 puguem continuar fent realitat nous
projectes i complint nous reptes. Gràcies a la seva confiança i
col·laboració, estic segur que ho podrem aconseguir.
Gràcies per ser IMPARABLE CONTRA LA LEUCÈMIA.
Afectuosament,
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Reportatge

2018

UN FINAL D’ANY…
IMPARABLE!

L’últim quadrimestre del 2018 vam inaugurar dos espais que representen grans avenços
per a la recerca.

EL CENTRE MÉS GRAN D’EUROPA
CONTRA LA LEUCÈMIA
El dia 5 d’octubre de 2018, vam celebrar
la inauguració institucional del nou edifici
de l’Institut Josep Carreras del Campus
Institut Català d’Oncologia-Germans
Trias i Pujol (Universitat Autònoma de
Barcelona) de Badalona. A aquest acte
hi van assistir prop de 300 convidats de
l’àmbit polític, empresarial i hospitalari.
Des de la Fundació Josep Carreras
fem un pas més en la cerca de la
curació definitiva de la leucèmia amb
la inauguració d’aquesta nova seu de
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras.
La inauguració d’aquest edifici ha estat
possible gràcies a una inversió de
26 milions d’euros, que procedeixen
principalment dels concerts benèfics
que fa Josep Carreras, dels prop de
100.000 socis i sòcies de l’entitat i
d’aportacions empresarials.
Amb més de 10.000 m², es tracta del
centre científic més gran d’Europa
dedicat a investigar monogràficament
aquesta malaltia. L’edifici ha estat
projectat per l’arquitecte Eduardo Talon,
qui va concebre, en el seu moment,
les instal·lacions del Sincrotró Alba,
una infraestructura científica situada a
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que
allotja un accelerador lineal i un sincrotró
que acceleren electrons a velocitats
pròximes a la de la llum.
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Durant l’acte institucional, Josep
Carreras va anunciar públicament
el nom del nou director de l’Institut
Josep Carreras, el professor Manel
Esteller, reconegut líder mundial en
epigenètica.

Esteller ha estat durant deu
anys al capdavant del Programa
d’Epigenètica i Biologia del Càncer
de l’Institut de Recerca Biomèdica
de Bellvitge (Idibell), i ara assumeix
la direcció de l’Institut Josep Carreras amb l’objectiu d’avançar en la recerca per
aconseguir que la leucèmia sigui una malaltia curable en tots els casos.
Josep Carreras va expressar durant l’acte inaugural la seva satisfacció pel
nomenament d’Esteller, de qui va destacar la seva «vàlua extraordinària com a
científic» en la millora del tractament contra la leucèmia i de la qualitat de vida
dels pacients, a més de l’«experiència a captar fons competitius» d’institucions i
empreses per a la recerca.

Actualment, a l’Institut Josep Carreras
treballen més de 100 investigadors de
l’àmbit nacional (Madrid, Cadis, Jaén,
Gijón i Pontevedra, entre d’altres) i
també internacional (Alemanya, França,
Polònia, Irlanda, Itàlia, Japó, Portugal,
Rússia). La previsió és poder arribar als
300 professionals. En els últims anys
ha patentat diferents descobriments
científics esperançadors.
El centre col·labora estretament amb
hospitals i centres clínics. Apostant per
la recerca traslacional, l’Institut disposa
d’investigadors bàsics, centrats a
descobrir els mecanismes a través dels
quals es forma la malaltia. En contacte

constant amb els investigadors clínics i
els hematòlegs, que tracten els pacients
als hospitals, intenten respondre a
preguntes com ara per què es resisteixen
als fàrmacs o com es poden predir les
respostes dels malalts, entre d’altres.
Aquesta proximitat entre investigadors
bàsics i clínics permet escurçar el
desenvolupament de les recerques i
intentar posar els descobriments o nous
tractaments a la disposició dels pacients
en un espai de temps més curt.
Aquesta inauguració constitueix un punt
de partida per continuar i millorar tota la
recerca que ja s’està fent.
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Els tres campus de l’Institut se situen
físicament prop de tres grans hospitals
públics de referència de Catalunya:
l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital
ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona
i l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, també a Barcelona. Aquests tres
campus mantenen una col·laboració
estreta amb els centres de les principals
universitats públiques de Catalunya,
com són la Universitat de Barcelona i la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb l’objectiu final i el compromís de
fer que la leucèmia sigui una malaltia
curable per a tothom i en tots els casos,
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras cobreix línies d’estudi
per a la leucèmia, però també per a
altres càncers de la sang, com ara els
limfomes, el mieloma múltiple i les
síndromes mielodisplàstiques.
De manera transversal, desenvolupa
recerques que poden beneficiar tots
els pacients hematològics: millores
en el trasplantament de progenitors
hematopoètics, la seva eficàcia i
els seus efectes secundaris; les
alteracions epigenètiques que donen
peu al desenvolupament de les cèl·lules
tumorals, els assajos clínics, o les
trombosis i les infeccions, principals
causes de mortalitat d’aquests pacients.
Entre els projectes que porta a terme
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras destaca una beca de 2
milions d’euros del European Research
Council (ERC) per a l’equip del doctor
Pablo Menéndez, investigador ICREA
que estudia un tipus de leucèmia
limfoblàstica aguda en nounats i que
en la majoria dels casos té un pronòstic
fatal.
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UNA NOVA ÀREA DE RECERCA
CLÍNICA PER DUPLICAR
ELS ASSAJOS AMB NOUS
TRACTAMENTS
Uns dies més tard, el 9 d’octubre, vam
inaugurar la nova Àrea de Recerca
Clínica de l’Hospital Clínic de Barcelona.
La nova Àrea de Recerca Clínica Josep
Carreras permetrà duplicar el nombre
d’assajos clínics, ja que disposa del
doble d’espai que l’anterior.

Així, un 40 % més
de pacients es podran
beneficiar de
nous tractaments
en el marc d’un
assaig clínic
Aquesta ampliació ha estat possible
gràcies a l’aportació d’un milió d’euros
que vam fer des de la Fundació.
Aquesta àrea podrà donar cabuda al
creixent número d’assajos clínics que
es realitzen a l’hospital utilitzant noves
molècules per al tractament de la
leucèmia i altres hemopaties malignes
i tumors sòlids. D’aquesta manera, els
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avanços en matèria de nous fàrmacs
arribaran a la societat de manera molt
més ràpida.
Cada vegada més, el tractament indicat
per als pacients amb càncer ve
determinat pel perfil genètic dels tumors.
En els últims anys, s’han proposat un
gran nombre de fàrmacs que ataquen les
cèl·lules malignes de manera selectiva i
deixen intactes les cèl·lules sanes.
Aquests nous fàrmacs, que bloquegen
diferents vies metabòliques, s’assajaran
ràpidament, ja que podrien representar
un tractament eficaç per als pacients que
no responen als tractaments actuals.

La manera de fer-ho és a través
d’assajos clínics que preservin la
integritat dels pacients, aprovats pels
comitès d’ètica dels hospitals i en espais
adequats i suficients per dur-los a terme.
La Unitat d’Assajos Clínics de l’Institut
d’Hematologia i Oncologia de l’hospital
es va crear el 2008. Des d’aleshores,
s’han administrat 65.000 tractaments.
L’any 2017, la Unitat va portar a terme
379 assajos i va atendre 904 pacients.
La nova Àrea de Recerca Clínica Josep
Carreras proporcionarà a l’Hospital Clínic
un espai més gran i millor per poder dur
a terme la seva recerca clínica. g
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Entrevista

Doctor
Javier Briones

DES DEL LABORATORI

INVESTIGADOR DEL CAMPUS SANT PAU DE L’INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS

«De manera perpètua, al cos del pacient quedaria un ‘detector’
i ‘eliminador’ de qualsevol cèl·lula del limfoma que tornés a
aparèixer»
Té 51 anys, és gallec i li agrada el jazz,
viatjar i la gastronomia. El seu dia a dia
transcorre a l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona. El doctor Javier
Briones és cap clínic d’Hematologia i
cap del Grup d’Immunoteràpia Cel·lular i
Teràpia Gènica (GITG).

10 Imparables

Doctor Briones, el 2016 et vam entrevistar arran de la primera
part de la campanya «La fàbrica de cèl·lules imparables», a
través de la qual vam aconseguir més de 150.000 euros
per pagar un equip d’alt nivell (Prodigy®), un sistema de
selecció cel·lular imprescindible per al desenvolupament
d’immunoteràpies CAR-T.
Dos anys més tard, tenim un repte encara més ambiciós:
aconseguir almenys un milió d’euros perquè l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau pugui dur a terme un assaig clínic.

J.B.: Consisteix a fer que sigui el
mateix sistema immune del pacient
el que ataqui directament les cèl·lules
tumorals. Aquest assaig es basa a
seleccionar un tipus de limfòcits T
anomenats limfòcits T de memòria.
Són unes cèl·lules de l’organisme
poc nombroses, però extremadament
eficaces contra el càncer. Es generen
després d’una infecció i són les
encarregades d’intervenir en la defensa
de l’organisme davant d’infeccions
successives del mateix patogen. Es
recorden del patogen. A més, tenen un
poderós efecte citotòxic, la qualitat de
ser tòxiques enfront d’unes altres que
estan alterades. I viuen molts anys al
nostre cos.
Seleccionarem aquests limfòcits T
de memòria del mateix pacient i els
dotarem d’una «arma» (que es diu
CAR-T), de manera que, cada vegada
que detecti un d’aquests antígens,
per exemple, el CD30 que s’expressa
en les cèl·lules tumorals del limfoma,
l’elimini. Així, de manera perpètua, al
cos del pacient quedaria un «detector»
i «eliminador» de qualsevol cèl·lula del
limfoma que tornés a aparèixer.

Per què aquest assaig
clínic és diferent?
J.B.: És diferent en el sentit que
utilitzarem aquestes cèl·lules de
memòria, que són les més eficaces per
eliminar el càncer. En els últims quatre
anys, hem estudiat al laboratori com
es poden produir aquestes cèl·lules
en grans quantitats i com es poden
modificar amb aquestes molècules
anomenades CAR-T per fer que siguin
més eficaces i eliminin les cèl·lules
del limfoma. Es tracta bàsicament de
poder oferir una oportunitat a qui ja no
la té.
Només hi ha dos assajos clínics amb
cèl·lules CAR-T anti-CD30 a tot el món,
als Estats Units i a la Xina, amb resultats
previs positius, encara que només s’han
pogut tractar poc més de 30 pacients.
«La fàbrica de cèl·lules imparables»
serà el primer assaig clínic d’aquestes
característiques per a limfomes T i
limfoma de Hodgkin a Espanya i a
Europa i el primer seleccionant els
limfòcits T de memòria.
L’objectiu de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona i de la Fundació

Josep Carreras és iniciar la fase I
d’aquest assaig durant l’any 2019 amb
pacients refractaris als tractaments de
què disposem actualment.

A qui va adreçat?
J.B.: Està especialment pensat per
als pacients que no han respost als
tractaments, diguem-ne, estàndard. Ja
siguin diferents cicles de quimioteràpia
o un trasplantament de medul·la òssia,
o fins i tot els que han rebut els nous
tractaments d’immunoteràpia amb
anticossos. «La fàbrica de cèl·lules
imparables» neix amb la idea que,
algun dia, puguem no dir mai més a un
pacient que no hi ha alternatives.
Aquest assaig anirà adreçat especialment
a pacients amb limfoma de Hodgkin o
limfomes T, com ara el limfoma anaplàstic
de cèl·lules grans, en recaiguda o
resistents als tractaments previs.

Entrevista

Què és la
immunoteràpia CAR-T?

En quina fase de
l’assaig esteu ara
mateix?
J.B.: Actualment estem finalitzant tots
els procediments de producció de les
cèl·lules modificades, les cèl·lules T
de memòria CAR30, per presentar
posteriorment tota la documentació
de la sol·licitud de l’assaig a l’Agència
Espanyola del Medicament. Esperem
que, després de la seva avaluació,
d’aquí a uns quants mesos, puguem
iniciar l’assaig a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
L’assaig consta d’una primera fase en
la qual estudiarem la dosi que hem
d’administrar al pacient i determinarem
quins efectes secundaris pot tenir, fins
que aconseguim trobar la dosi més
adequada per a cada pacient.

Per què s’han escollit
els limfomes per a
aquest assaig?
J.B.: Avui dia s’estan treballant teràpies
CAR-T per a pacients de leucèmia
limfoblàstica aguda B i de limfomes B,
però encara no s’ha dut a terme cap
assaig europeu en limfomes com els
que esmentàvem abans.
Estem parlant que cada any 7.500
persones són diagnosticades de
limfoma a Espanya i és un dels deu
tipus de càncer més freqüents en
adults i el tercer en nens. Encara que
en nens els percentatges de curació
són elevats, en adults les recaigudes
són molt habituals.
La majoria dels pacients amb
limfoma de Hodgkin es recuperaran.
El 70 % es restableixen després
de sotmetre’s a cicles intensius
de quimioteràpia i, sovint, a un
autotrasplantament de medul·la òssia.
En els casos en què aquest protocol
de tractament fracassa, el pas següent
acostuma a ser un trasplantament
al·logènic (d’un donant familiar o d’un
altre donant).
Tot i així, la meitat d’aquests pacients
recauen del seu limfoma. Cal tenir en
compte també que molts d’aquests
pacients són persones molt joves, de
menys de 35 anys.

Es podria aplicar en
el futur a més malalties
oncològiques de
la sang?
J.B.: En el futur esperem poder
desenvolupar estratègies de
tractament CAR-T també per a
pacients amb altres neoplàsies
hematològiques o, fins i tot, tumors
sòlids. El camp d’aplicació d’aquesta
teràpia és molt ampli. g

Si vols més informació sobre aquest
assaig, entra a www.imparables.org
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Anotacions

ANOTACIONS DE RECERCA

UNA NOVA RECERCA APORTA ESPERANÇA PER
AL FUTUR DELS TRACTAMENTS CONTRA LES
SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES I LA LEUCÈMIA
MIELOMONOCÍTICA CRÒNICA

Una nova recerca liderada per la doctora Ruth M. Risueño,
investigadora principal de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras i publicada a la prestigiosa revista
internacional Scientific Reports, apunta a una nova teràpia
potencial per als pacients afectats de dos tipus de càncer
de la sang: les síndromes mielodisplàstiques i la leucèmia
mielomonocítica crònica. Són dues malalties que actualment
no disposen de tractaments prou reeixits o exempts d’efectes
secundaris greus.
L’equip de la doctora Risueño, concretament Antònia BanúsMulet, ha trobat una nova diana terapèutica per a les dues
malalties que també està present en la leucèmia mieloide
aguda. Aquest objectiu, el receptor de la serotonina, pot ser
inhibit per fàrmacs ja aprovats al nostre país, que actualment
són destinats als pacients de Parkinson. Aquest fet podria
facilitar la realització d’assajos clínics en el futur proper.
El descobriment d’aquesta diana terapèutica per a la leucèmia
mieloide aguda té l’origen en aquest mateix equip de científics
fa alguns anys. El treball previ del grup de recerca ja va
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identificar que el receptor de la serotonina, una molècula de
membrana present principalment a les neurones, era un
possible objectiu terapèutic per a la leucèmia mieloide aguda.

Durant tot aquest temps, l’equip de la doctora Risueño ha
estat desenvolupant un possible futur tractament d’èxit per als
pacients de leucèmia mieloide aguda juntament amb Leukos
Biotech, una empresa de biotecnologia que va posar el marxa
el 2015 l’Institut de Recerca Josep Carreras i la Fundació del
tenor.
Pròximament, Leukos Biotech durà a terme un assaig clínic
en pacients de leucèmia mieloide aguda. És important apuntar
que el tractament amb aquests medicaments aprovats per a la
malaltia de Parkinson en entorns de laboratori preclínics va ser
capaç de destruir les cèl·lules canceroses, sense afectar les
cèl·lules sanguínies sanes. g

UNES ALTERACIONS GENÈTIQUES EN PACIENTS AMB
LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA SERIEN UN SIGNE
DE MILLORS RESULTATS DURANT EL TRACTAMENT

Un estudi dirigit per Eulàlia Genescà, del Grup de Leucèmia
Limfoblàstica Aguda (LLA) de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras, ha trobat que els pacients amb
un nombre alterat de còpies en els gens CDKN2A/ARF i
CDNKN2B responen millor als tractaments inicials i serien
candidats a continuar el tractament amb quimioteràpia sense
necessitat de ser trasplantats. El treball s’ha publicat al Journal
of Hematology and Oncology.
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La leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) afecta els glòbuls
blancs, es presenta en adults i nens i és el càncer infantil més
comú, que sovint afecta nens menors de cinc anys. Progressa
ràpidament i requereix un tractament ràpid, que, en la majoria
dels casos, segueix un protocol estàndard de quimioteràpia
seguit d’un al·lotrasplantament (de donant) de cèl·lules mare,
en el cas, sobretot, dels pacients adults.
Encara que els pacients amb LLA poden tenir símptomes
similars, els metges i els científics saben que, quan observen
els genomes de diferents pacients, troben molts errors diferents
en els quals el material genètic s’ha duplicat, eliminat o mogut.
Malgrat que tots nosaltres tenim molts d’aquests «errors» o
canvis, no se sap com aquests canvis afecten la nostra salut, si
és que ho fan. Aquest és el cas dels gens estudiats en aquest
projecte: CDKN2A/ARF i CDNKN2B.
Molts pacients amb leucèmia limfoblàstica aguda tenen una o
les dues còpies d’aquests gens eliminades. En concret, el 55 %
dels pacients estudiats tenien una o totes dues d’aquestes
delecions genètiques.* Els investigadors han pogut demostrar
que aquests pacients responien millor al tractament inicial
estudiant i comparant els nivells de cèl·lules leucèmiques que
queden a la seva sang abans i després del tractament.
Tot i que és un resultat inicial excel·lent, en molts casos de
leucèmia limfoblàstica aguda, les cèl·lules malignes latents
al cos finalment tornaran a causar una recaiguda. Eulàlia
Genescà explica: «Utilitzant aquesta informació genètica
juntament amb la resposta del pacient al primer tractament,
podríem identificar quins pacients podrien no necessitar un
trasplantament de medul·la òssia. Encara que pugui semblar
estrany, aquestes delecions genètiques són un signe de
millors resultats en pacients. Ara, hem de dur a terme estudis
amb un grup molt més gran i confirmar aquests resultats.

Seria molt satisfactori si en el futur aquesta prova es pogués
incloure en el protocol estàndard».
Alguns pacients de leucèmia respondran bé al tractament
inicial, i d’altres, no tan bé. La feina dels investigadors que
desenvolupen règims de tractament més personalitzats és
descobrir com es pot identificar la manera com respondran
els pacients abans de començar la teràpia estandarditzada.
Això evitaria que alguns pacients se sotmetessin a tractaments
agressius i no exempts de risc que, en el futur, no tindrien cap
efecte per a ells. Els tractaments personalitzats els permetrien
iniciar directament un tractament eficaç.
La doctora Genescà i els seus col·legues han dut a terme
aquest estudi amb pacients inscrits al Programa espanyol
per al tractament d’hemopaties malignes (PETHEMA) per
descobrir com aquestes alteracions van afectar el pronòstic
de leucèmia. g

* Una deleció és un tipus de mutació genètica en la qual es perd material genètic,
des d’un sol parell de nucleòtids d’ADN fins a tot un fragment de cromosoma.

L’INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS DISPOSA
D’11 LÍNIES DE RECERCA EXCLUSIVAMENT DEDICADES A LA LEUCÈMIA I ALTRES
MALALTIES ONCOLÒGIQUES DE LA SANG.
MÉS INFORMACIÓ A : HTTP://WWW.FCARRERAS.ORG/CA/IJC
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NOUS RECURSOS EUROPEUS PER A LES
LEUCÈMIES INFANTILS POC FREQÜENTS
I DE MAL PRONÒSTIC

El doctor Pablo Menéndez, director científic del Campus ClínicUB de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,
i el seu equip han rebut una beca del European Research
Council (ERC) per valor de 150.000 euros per desenvolupar
una immunoteràpia dirigida a un tipus de leucèmia infantil rara
i amb molt mal pronòstic.
Un treball recent del laboratori del doctor Pablo Menéndez,
finançat amb 2 milions d’euros a través del European Research
Council (ERC) l’any 2014, ha aportat noves idees clau sobre
l’origen i l’evolució de la leucèmia MLLr B-ALL.
L’equip del doctor Menéndez ha descobert que l’antigen NG2
(Neuron-glial antigen 2) s’expressa de manera única en la
leucèmia MLLr B-ALL. A més, la seva expressió es correlaciona
amb un mal pronòstic i s’associa amb la infiltració del sistema
nerviós central.
Cal destacar que, actualment, s’estan desenvolupant
enfocaments terapèutics prometedors per lluitar contra la
leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (oportunitats
terapèutiques per a adults i nens). Per exemple, les
immunoteràpies específiques anti-CD19 han demostrat una
eficàcia impressionant, encara que, malauradament, l’èxit
d’aquestes immunoteràpies anti-CD19 no és gratuït i les
recaigudes són freqüents, fins i tot durant el primer any. Aquests
pacients que recauen perden l’expressió de l’antigen CD19,
la qual cosa complica les oportunitats següents d’administrar
una teràpia que encerti en una «diana terapèutica».
No obstant això, l’equip del doctor Menéndez proposa
consolidar els descobriments i els avenços actuals aconseguits
per a aquests pacients de leucèmia limfoblàstica aguda de
tipus B que han exhaurit les opcions terapèutiques. El laboratori
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ha descobert que l’expressió del gen NG2 i el marcador de
cèl·lules B CD22 es retenen fins i tot en aquells pacients que,
després del tractament d’immunoteràpia fallit, han perdut
l’expressió de l’antigen CD19.
A més, també han demostrat que, en alguns pacients, la
malaltia es podria eliminar millor atacant l’antigen CD22
juntament amb el CD19.

El projecte actual del doctor Pablo Menéndez, que s’ha
beneficiat d’aquest nou ajut europeu de 150.000 euros
—subvenció emmarcada en el programa de recerca i innovació
de la Unió Europea Horitzó 2020—, proposa consolidar el treball
preclínic fet fins al moment i produir un anticòs monoclonal
anti-NG2 i uns receptors d’antígens quimèrics (CAR) NG2 /
CD19 i CD22 / CD19 per llançar un assaig clínic acadèmic de
fases I / II per a aquests pacients de leucèmia limfoblàstica
aguda de cèl·lules B en recaiguda o resistents als tractaments.
Aquestes beques han estat atorgades pel European Research
Council a 50 projectes europeus. D’aquests projectes, només
cinc són espanyols, i tots cinc es duen a terme a Barcelona.
El Consell Europeu de Recerca, creat per la Unió Europea el
2007, és la principal organització de finançament europeu per
a la recerca d’excel·lència. Cada any, selecciona i finança els
millors investigadors creatius de qualsevol nacionalitat i edat
per executar projectes a Europa. g

UN TREBALL DE L’INSTITUT JOSEP CARRERAS
REVELA UN NOU BIOMARCADOR PER A LA DETECCIÓ
DE LIMFOMES EN PACIENTS AMB VIH

La prestigiosa revista Clinical Infectious Diseases ha acceptat
un treball del grup de neoplàsies limfoides de l’Institut, titulat
«Plasma EBV-load as an early biomarker and prognostic factor
of HIV-related lymphomas».
L’equip del doctor José Tomás Navarro, de l’Institut de
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, està focalitzat en
els pacients VIH positius que pateixen limfoma. Els resultats
obtinguts d’aquest estudi són part de la tesi doctoral de Josep
Muncunill.
Les persones portadores del VIH tenen un risc més gran de
desenvolupar alguns tipus de càncer, com el limfoma, la segona
neoplàsia més freqüent en pacients VIH positius després del
sarcoma de Kaposi, i la principal causa de mort per càncer en
aquesta població.
A molts dels malalts que tenen una immunodepressió per
VIH, se’ls detecta la presència d’un altre virus anomenat virus
d’Epstein-Barr (VEB), que en molts casos es troba dins del
limfoma.
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dir, es presenta quan el limfoma està actiu, i quan desapareix
del plasma és un indicador indirecte que el tractament del
limfoma ha estat efectiu. A més a més, en aquesta població,
la presència d’aquest virus al plasma pot ser utilitzada com a
marcador profètic de l’aparició d’un limfoma. Entre sis i dotze
mesos abans que els símptomes del limfoma es manifestin, es
detecta el virus d’Epstein-Barr circulant.

Finalment, el que s’ha vist és que la presència del virus està
associada a mal pronòstic. Com més quantitat de virus
d’Epstein-Barr hi ha al plasma, pitjor és el pronòstic del
limfoma. Aquest mal pronòstic queda eliminat quan s’afegeix
al tractament quimioteràpic l’anticòs monoclonal rituximab.
Per dur a terme l’estudi, han utilitzat mostres de plasma de
81 limfomes relacionats amb el VIH en diferents moments:
durant l’any anterior al diagnòstic del limfoma, en el moment
del diagnòstic i en resposta completa. g

En aquest treball es demostra que la presència del virus
d’Epstein-Barr al plasma pot ser utilitzada com a marcador dels
limfomes que apareixen en persones infectades pel VIH, és a

Imparables 15

De prop

Plácido,
donant de
medul·la òssia

TESTIMONIATGE DE PROP

«Hola a tots! El meu nom és Placi. Fa un any i mig hi va haver dos casos de leucèmia
a prop meu, per la qual cosa la meva dona i la meva germana es van informar de tot el
procés i es van fer donants de medul·la òssia.
Jo no n’estava gaire convençut perquè tot el procés em feia
por, però gràcies a la informació que vaig rebre em vaig decidir
a fer-me donant.
Al cap d’un any, vaig tenir la gran sort de rebre una trucada de
la Fundació Josep Carreras dient-me que era compatible amb
una altra persona. Aquell matí vaig tenir entre por i alegria, però,
a mesura que anaven passant els dies, em trobava eufòric i
entusiasmat i desitjava que arribés el dia de la donació.
Una vegada que va començar el procés va ser tot molt ràpid
i senzill. A l’Hospital Clínic Universitari de València en tot
moment van ser molt atents i van atendre els meus dubtes i
necessitats, i m’ho van fer el més senzill possible.
El dia de la donació estava molt nerviós perquè no saps a què
t’enfrontes, però, de fet, va ser més ràpid i senzill del que em
pensava. Durant els dies següents no vaig tenir molèsties.
Avui, després de tot el que he viscut, la satisfacció que tinc és
indescriptible. La gent que s’ha assabentat de la donació et
pregunta pel procés i t’agraeix l’altruisme demostrat, cosa que
et fa sentir encara més orgullós del que has viscut.
Espero que tot l’esforç que fan la Fundació Josep Carreras,
l’equip mèdic i els donants mereixi la pena i que, gràcies a tots
ells, dia a dia, puguem veure més casos positius». 
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Lluitadors

Marta,
pacient de leucèmia
limfoblàstica aguda

LLUITADORS IMPARABLES

«Com va començar tot? El mes d’octubre de l’any 2017, em van trucar per telèfon de
l’Hospital Universitario de La Princesa, a Madrid, arran d’unes anàlisis que em vaig fer al
meu centre de salut habitual, ja que últimament no em trobava gaire bé.
Després de diverses proves a urgències
aquell mateix dia, em van diagnosticar
leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules
T i vaig ingressar immediatament.
Els primers mesos van ser de voràgine
i incertesa, perquè en el meu entorn no
havíem vist mai cap cas de leucèmia i
per a nosaltres era una cosa totalment
desconeguda. Des del primer moment,
però, tant la meva família com jo vam
tenir molt clar que lluitaríem amb tota
la força i el coratge possibles per poder
superar aquesta sotragada.
Durant tot el procés he tingut la sort de
tenir amb mi un equip mèdic, infermers/
eres i auxiliars excepcional —no vull
donar noms per no oblidar-me’n cap—.
Tots ells mereixen la meva gratitud més
sincera. M’han ajudat en tot moment
amb una actitud irreprotxable.
Tampoc no em vull oblidar dels meus
amics i amigues, que sempre hi van ser,
animant-me, fent-me riure...
Amb tot aquest suport tan impressionant,
com no podria anar a totes, plena
d’energia per poder superar-ho i continuar
endavant? Les llargues estades a
l’hospital, els cicles de quimioteràpia, les

sessions de radioteràpia, els ingressos
després d’anar a urgències perquè tenia
febre, les puncions lumbars...
I, finalment, va arribar la notícia que tots
estàvem esperant: havien trobat una
donant de medul·la òssia compatible
amb mi! Quin regal millor i més bonic
es pot rebre? No puc descriure l’alegria
que vaig sentir en rebre aquesta notícia.
Significava tantes coses per a mi… Però
potser la més forta era l’esperança:
podria continuar escrivint la història de
la meva vida en companyia dels meus
éssers estimats.
Ja des del primer moment vam acollir
aquesta donació amb els braços oberts.
Com a anècdota, explicaré que a la meva
família la vam anomenar afectuosament
Froilan Erasmus, perquè només en
sabíem la nacionalitat (alemanya) i que
era una dona.

que donen vida d’una manera tan
desinteressada.
Per acabar, m’agradaria dir que crec
que, amb l’ajuda d’associacions com
la Fundació Josep Carreras, s’està
contribuint a fer que el desig de lluitar i
de continuar endavant es converteixi en
una realitat per a moltes persones». 

Va venir a «viure» en un cos estrany
lluny del seu país d’origen per quedars’hi per sempre, pel que sembla. I des
d’aleshores la considerem una més de
la família. Sempre que m’aixeco penso
en ella: com li deu anar? Deu estar bé?
I li desitjo que sigui molt feliç. Tant de
bo aquest món s’omplís de gent així,

Si, com la Marta, ets pacient o expacient d’una malaltia
oncològica de la sang i vols explicar-nos la teva història,
ens la pots enviar juntament amb una fotografia que vulguis
que la il·lustri a: comunicacio@fcarreras.es.
TU ets un/a IMPARABLE i volem que tothom ho sàpiga!
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Soci/es
Soci@s

SI COL·LABORES AMB NOSALTRES
AJUDA’NS A IDENTIFICAR-TE
Si ets soci o sòcia de la lluita contra la leucèmia,
o has fet un o més donatius a la nostra Fundació,
necessitem que ens enviïs una còpia del teu DNI o passaport.
La Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals
i del finançament del terrorisme, ens obliga a identificar
tots els donatius d’import igual o superior als 100 euros
l’any mitjançant un document fefaent d’identitat.

Com ens pots fer arribar el teu DNI?
Envia’ns el document escanejat per les dues cares a:
documentos@fcarreras.es, o envia’ns-el en format imatge
al número de telèfon 646 236 167 per WhatsApp o de MMS.
Si utilitzes aquest canal, et demanaríem que no esborressis
l’arxiu fins que et comuniquem que l’hem rebut correctament.
També pots enviar-nos el teu DNI per mitjà de l’espai Socis
i Amics que trobaràs al nostre web www.fcarreras.org.
Gràcies! 

IMPARABLES MÉS ENLLÀ DE LA VIDA
A tots ens agradaria deixar als nostres éssers estimats un món
sense injustícies, ni dolor ni malalties. Un món en el qual cap
vida no es veiés truncada per la leucèmia.

Qualsevol col·laboració amb la Fundació Josep Carreras ajuda
al nostre propòsit: que la curació de la leucèmia estigui cada
vegada més a prop.

Què es pot deixar a la Fundació Josep Carreras com a herència o llegat?
No cal tenir una gran fortuna ni nombroses propietats.

Diners en efectiu
Un percentatge sobre
el valor total del patrimoni
o un import concret.

Valors
financers
Accions, fons
d’inversió, etc.

Béns mobles
Joies,
mobiliari, etc.

Béns
immobles
Pisos, cases,
terrenys, etc.

Què podem aconseguir amb la vostra herència o llegat?
Un pis

=

Es pot
convertir en
una llar d’acollida
per al pacient amb
leucèmia i la seva família
durant el tractament

Una col·lecció de joies

=

Es pot transformar en
una nova màquina
de recerca d’última
generació

Un fons d’inversió

=

Es pot transformar
en millores tècniques
que permetin millorar
la cerca d’un donant de
medul·la compatible per a
un pacient que necessita
un trasplantament

+ Info sobre herències i llegats solidaris a https://www.fcarreras.org/ca/masalladelavida
Per a més informació, contacta amb Albertina Grau a tinagrau@fcarreras.es o al 93 414 55 66.
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LA FÀBRICA DE
CÈL.LULES IMPARABLES
A la Fundació Josep Carreras tenim un repte: aconseguir
un milió d’euros per dur a terme un assaig clínic que hem
anomenat «La fàbrica de cèl·lules imparables».
Es tracta d’un assaig clínic d’immunoteràpia CAR-T per
oferir una oportunitat als pacients de limfoma de Hodgkin
o de limfomes T com el limfoma anaplàstic de cèl·lules grans,
que ja no tenen més possibilitats terapèutiques disponibles, a
causa de la resistència de les seves malalties als tractaments
habituals.

Volem donar les GRÀCIES a totes les
persones que estan col·laborant per
complir aquest repte.
GRÀCIES als socis i sòcies que han fet una aportació
especial per a aquest projecte.
GRÀCIES a totes les persones que han fet un donatiu a
través del nostre web, o trucant a la Fundació, o a través
de les nostres xarxes socials.

Assaig clínic

Reptes

GRÀCIES a les empreses que han sumat el seu granet
de sorra per acostar-nos al nostre objectiu.

Donatius

Difusió

GRÀCIES a totes les persones que han organitzat un acte
a benefici d’aquest projecte.
Sense vosaltres no podríem plantejar-nos reptes com aquest
per continuar avançant en la nostra lluita contra la leucèmia i
altres malalties oncològiques de la sang. 

Si encara no t’has sumat a «La fàbrica de cèl·lules imparables»,
ho pots fer entrant al web: www.imparables.org
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Viatges PROMOMIDA
regala solidaritat
Un any més, Viatges Promomida regala solidaritat i bona alegria amb les caixes solidàries
i el marxandatge de la Fundació. D’aquesta manera, obsequia els seus empleats, clients i
col·laboradors amb un gest solidari i dona suport a la tasca de la Fundació.
Esperem poder continuar repartint solidaritat de la mà de Viatges Promomida molts anys
més. Gràcies!

Santalucía solidària
La Fundació ha estat una de les cinc guanyadores de la sisena edició de la iniciativa promoguda
per l’empresa asseguradora «Tu tries qui ajudem». L’objectiu és que els empleats i els clients de
la companyia decideixin anualment els projectes socials als quals volen destinar els fons de la
seva acció social.
Més de 4.000 empleats del grup SANTALUCÍA van tenir l’oportunitat de participar en el programa
nominant i votant els projectes amb els quals l’empresa col·laborarà.
Amb una aportació econòmica associada a aquest premi, Santalucía mostra així el seu suport
a la lluita contra la leucèmia. Gràcies!
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Il Caffe di Francesco
el cafè solidari
De l’1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019, les cafeteries Il Caffe di Francesco,
situades en llocs cèntrics de la ciutat de Barcelona, van participar en la campanya «El cafè
solidari», per recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia i visualitzar la importància de la
recerca per poder posar fi a la malaltia.
Un percentatge de cada cafè servit durant aquest període s’ha destinat a la Fundació.
Gràcies!

Bossa solidària
TUC TUC
A iniciativa de la marca de productes infantils TUC TUC, hem
creat conjuntament amb ells una bossa 100 % cotó amb un
disseny molt xulo, tots els beneficis de la qual aniran destinats a
ajudar la Fundació en la recerca contra la leucèmia i en la millora
de la qualitat de vida dels pacients.
Podeu comprar la bossa a tots els punts de venda Tuc Tuc, a
la seva botiga online i al nostre web http://tiendafcarreras.org.
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Un esportista
imparable
Cada vegada són més els esportistes que, sobretot a la plataforma Mi Grano de
Arena, organitzen reptes solidaris a benefici de la Fundació. En aquesta ocasió, us
volem parlar d’Héctor Moro, un asturià conegut com el Búfalo. Des que el seu pare
va morir de càncer l’any 2012, l’Héctor no ha parat d’assumir reptes esportius a
benefici de la recerca. És un esportista imparable i gràcies a la seva capacitat de
superació i solidaritat ja ens ha donat 6.119,49 euros per lluitar contra la leucèmia.
Perquè us feu una idea del seu ritme frenètic, només en aquest últim trimestre ha
corregut cinc maratons a benefici de la nostra Fundació, i ha quedat en la categoria
sub-3 hores en totes!
I, per descomptat, no fa falta córrer 200 km al trimestre per assumir un repte solidari.
Si us ve de gust crear-ne un, escriviu-nos a imagina@fcarreras.es i us ajudarem en
tot. Gràcies a l’Héctor i a la resta d’imparables solidaris, som imparables contra la
leucèmia! 

Dia del “gomet”
La Siena és una petita imparable que no va poder superar la malaltia, però la
seva família la recorda amb una de les coses que li agradaven més: enganxar
gomets. Aquest ha estat el tercer any que el Parc de l’Espanya Industrial de
Barcelona s’ha omplert de gomets en memòria de la Siena. Els nens van passar
un dia molt divertit i la família va tenir l’escalf dels seus familiars, amics i tots
aquells imparables que es van unir a ells.
Per cada paquet de gomets de colors venuts, es van donar 2 euros per
investigar contra la leucèmia.
Gràcies, família, per la vostra generositat. No pararem fins que curem la leucèmia,
us ho prometem. 

#YosoyPablo
#YosoyPablo és l’etiqueta que s’ha viralitzat a les xarxes socials per donar suport
a en Pablo, un jove sevillà que està lluitant com un valent contra la leucèmia.
Aquesta tardor, els seus amics i familiars l’han volgut homenatjar i donar-li ànims
en dues jornades espectaculars.
La primera va ser un torneig de futbol solidari entre el RCD Sevilla i el CMD San
Juan. I és que a en Pablo li encanta el futbol. De fet, el món del futbol s’ha bolcat
en ell i molts dels seus esportistes preferits (Joaquín, Sergio Rico, Juanito, Sergio
Ramos, Keylor Navas...) li han enviat ànims i fins i tot alguna samarreta!
El segon acte va ser una jornada festiva en la qual no va faltar de res: hi va haver
un concert d’Espi’s Band i els seus amics, una tómbola solidària i una degustació
de menjar.
Entre els dos actes van recaptar més de 12.000 euros a benefici de la lluita contra
la leucèmia! Moltes gràcies, Pablo, amics i familiars, per ajudar-nos a aconseguir
fons per a la recerca. 
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CataLands
L’associació sense ànim de lucre CataLands Solidaris va
organitzar el segon Cap de Setmana Solidari del Motor
i va destinar els beneficis a la nostra Fundació.
A més, gràcies a la col·laboració del centre de referència de
la seva zona, van disposar d’una unitat de donació de sang
i d’informació sobre la donació de medul·la òssia.

Sens dubte, va ser el cap de setmana perfecte per als
amants del motor, ja que hi havia un circuit de 4x4,
exposició de vehicles, passejos en tot terreny… i, fins i tot,
un espectacle de salts free style!
Gràcies CataLands per ajudar-nos un any més a ser
imparables contra la leucèmia i estar una mica més
a prop del seu final. 

Tenim uns paquets de bodes solidaris, originals i dissenyats amb molt de gust i afecte per a
les bodes imparables. Cada paquet consta d’un detall, que pot ser un corbatí, una polsera,
un punt de llibre o un tub d’assaig amb xocolatines, i una targeta on s’explica que l’import
dels detalls va destinat a lluitar contra la leucèmia.
Són tan bonics que per segon any consecutiu hem guanyat el premi als millors detalls
de bodes del web de bodes Zank You Weeding!
Visita la nostra botiga online o escriu-nos a regalosolidario@fcarreras.es i t’informarem.
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Suma quilometres a
la nostra recerca
Fins que la curem,
no pararem.

Preu: 25 euros
Models: 2 per a noies i 2 per a nois
Colors: verd, taronja i blau
Disponibilitat en català i castellà

ENTRA A: www.tiendafcarreras.org
GARANTIA
DE DEVOLUCIÓ
ET TORNEM TOT
L’IMPORT EN 14 DIES

PAGAMENT CONTRA
REEMBORSAMENT
NO PAGUIS
FINS AL LLIURAMENT

ENVIAMENT
RÀPID
EN 24/72 HORES

CONTACTA AMB
NOSALTRES
965 136 218

