
 

 

Aquest projecte impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, permetrà millorar la 
qualitat de vida de les persones afectades per glioblastomes, un dels càncers 
amb una mortalitat més elevada 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa”, l’IDIBELL i Althia 

treballen per desenvolupar teràpies 
personalitzades en pacients amb càncer 

cerebral 
 

• Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de 
l’Obra Social ”la Caixa”; Isidre Ferrer, director de l’Institut de 
Neuropatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’IDIBELL, i Anna 
Colomer, directora del laboratori Althia, presenten un projecte 
d’investigació per millorar el diagnòstic i el tractament individualitzat 
dels pacients amb glioblastoma. 
 

• Aquesta iniciativa, fruit del conveni marc de col·laboració entre “la 
Caixa” i la Generalitat de Catalunya, rep l’impuls de l’entitat financera, 
que hi ha destinat 514.000 euros. Gràcies a aquest acord, s’inicia la 
segona fase d’un projecte que ja està en marxa i que permetrà 
augmentar l’estudi a 200 pacients i ampliar el nombre de marcadors 
tumorals estudiats. 
 

Barcelona, 22 de juliol de 2011. l’Obra Social ”la Caixa”, l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’empresa biomèdica Althia col·laboren per 

millorar el diagnòstic i desenvolupar tractaments personalitzats en pacients 

amb càncer cerebral (glioblastoma). 

 

Es tracta d’un projecte de dos anys de durada finançat amb 514.000 euros, 

aportats per l’Obra Social ”la Caixa” dins del conveni marc de col·laboració 
amb la Generalitat de Catlunya. L’objectiu del programa és definir un model 

predictiu en pacients amb glioblastoma multiforme que permeti identificar 

l’opció terapèutica més adequada a cada pacient mitjançant l’aplicació de 

tècniques de patologia molecular i de sistemes. 

 

Atès que no tots els pacients oncològics responen favorablement a la teràpia 



indicada per a la seva malaltia, l’objectiu del programa és desenvolupar un 

model de diagnòstic o pronòstic específic per a cada pacient que permeti 

discriminar diversos estats clínics, a través de la interacció directa amb tots 

els professionals involucrats en la investigació translacional, els assajos 

clínics i el maneig del pacient. 

 

Al capdavant d’aquest programa hi ha el cap del grup de recerca de 

neuropatologia de l’IDIBELL, Isidro Ferrer, patòleg de l’Hospital Universitari 

de Bellvitge i professor de la Universitat de Barcelona, que és expert en 

malalties del sistema nerviós central i perifèric i el múscul. 

 

 

Tecnologies innovadores 
 

La companyia Althia ha desenvolupat una plataforma d’integració basada en 

sistemes que utilitzen tecnologies innovadores per a l’anàlisi d’imatges 

d’ADN, d’ARN i de proteïnes, entre d’altres. Les dades derivades d’aquestes 

anàlisis s’avaluen estadísticament per crear models que permetin entendre 

l’associació entre les característiques qualitatives i quantitatives observades 

en l’evolució clínica dels pacients. 
 

Segons explica el coordinador del projecte, Isidro Ferrer, «la hipòtesi de 

treball es basa en la incorporació de criteris de valoració clínica predefinits en 

un programa d’anàlisi de biomarcadors multimodal com a eina per 

desenvolupar una plataforma integrada de diagnòstic i tractament que permeti 

una presa de decisions terapèutiques més objectiva i efectiva i, per tant, més 

personalitzada». 

 

L’IDIBELL i Althia han col·laborat anteriorment en el desenvolupament d’un 

estudi pilot de dos anys de durada, amb 50 persones afectades de 

glioblastoma, finançat en part per un ajut del Programa Nacional de Projectes 

d’Investigació Aplicada, en el marc del Pla Nacional d’R+D+I 2008-2011 del 

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITYC). L’anàlisi de diferents 

marcadors mitjançant tècniques d’hibridació in situ fluorescent (FISH) i 

d’immunofluorescència quantitativa múltiple (IF Mplex) duta terme per Althia 

ha permès la identificació d’una variant més agressiva de la malaltia. 

 

La rellevància clínica dels primers resultats ha permès dipositar les patents 

corresponents a Europa i Estats Units. Ara es posa en marxa el nou projecte 

augmentant l’estudi a 200 pacients de diversa procedència i ampliant el 

nombre de marcadors estudiats. 

 



 

 

Glioblastoma multiforme 
 

Els tumors del sistema nerviós central (SNC) constitueixen aproximadament 

un 1,4 % del total de tumors, i són els responsables del 2,3 % de la mortalitat 

per càncer. Afecten més freqüentment adults grans que adolescents o adults 

joves. Tot i que són menys freqüents que altres tumors, com els de còlon, 

pulmó o mama, tenen una mortalitat molt elevada. 

 

En menors de 15 anys, els tumors del SNC són, darrere de les leucèmies, la 

segona causa de mort per càncer; en homes entre 15 i 54 anys d’edat, els 

tumors del SNC constitueixen la tercera causa de mort per càncer, i en dones 

entre 15 i 34 anys d’edat, són la quarta. 

 

El glioblastoma multiforme es considera una malaltia rara o òrfena perquè 

afecta 5 de cada 10.000 persones a la Unió Europea (UE), amb 2-3 casos 

nous per cada 100.000 habitants cada any. La malaltia amenaça la vida dels 

pacients i impacta seriosament en les seves condicions de vida. Les persones 

afectades són tractades amb protocols terapèutics complexos, que inclouen 

cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. No obstant això, la supervivència mitjana 

és de dotze mesos, aproximadament un 25 % dels pacients sobreviuen dos 

anys després de ser diagnosticats i només un 10 % sobreviuen cinc anys. 

 

 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 
 
La raó de ser més important de l’Obra Social ”la Caixa” és la millora de les 

condicions de vida de les persones, de manera que destina un pressupost de 

500 milions d’euros a programes de caràcter social, educatiu, científic i 

cultural. El programa de recerca impulsa el desenvolupament d’una societat 

basada en el coneixement i la innovació. Per això, col·labora amb els millors 

centres de recerca i hospitals universitaris en la recerca de nou coneixement, 

prioritzant una investigació d’alta repercussió social a curt i mitjà termini, en 

els camps de les ciències de la vida i de la salut, així com en les àrees de 

ciències socials i humanitats. Les ciències de la salut són un dels àmbits en 

els quals s’està apostant més decididament per trobar noves vies que 

permetin millorar la qualitat de vida de les persones.  

 



Sobre l’IDIBELL 
 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de 

recerca creat l’any 2004 i participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge de 

l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia i la Universitat de 

Barcelona. L’IDIBELL està ubicat a l’espai Biopol’H de l’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

 

Sobre Althia 

 

Althia és una companyia biomèdica dedicada a l’oncologia predictiva i 

personalitzada. Fundada el 2007, disposa d’un equip de metges i científics de 

sòlida trajectòria professional en l’àmbit de l’oncologia. Actualment Althia té 

dues àrees principals d’activitat: diagnòstic i pronòstic, i R+D translacional. Té 

dos laboratoris operatius dotats amb els equips i les tecnologies més 

avançats: un està situat a l’Eixample de Barcelona i l’altre a les instal·lacions 

de Geni (al Parc Tecnològic de Ciències de la Salut de Granada). 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa” 
Mireia Guardiola: tel. 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament de Comunicació de l’IDIBELL 
Arantxa Mena 

Telfs. 932 607 129 / 932 607 282 
comunicacio@idibell.cat  
www.idibell.cat  
 
 
Directora de Comunicació d’ALTHIA 
Lola Casals 
Tel. 902 109 053 
lcasals@althia.es  
www.althia.es 


