
 

Nota de premsa 

Els resultats d’aquest estudi, liderat per un equip del Departament de 

Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, s’han publicat a les 

revistes científiques PLOS ONE i European Journal of Pain 

 

 

Investigadors del programa RecerCaixa 
demostren l’eficàcia d’un derivat del te 
verd per combatre el dolor neuropàtic 

 
 

• Els resultats d’aquesta recerca obren una nova estratègia terapèutica 

en el tractament d’aquest tipus de dolor, un problema que sovint no 

respon a la medicació ordinària i que redueix la qualitat de vida dels 

afectats, ja que pot provocar quadres d’ansietat, estrès i depressió.  

 

• Les causes més freqüents del dolor neuropàtic són les lesions 

medul·lars, la lumbociatàlgia, la causàlgia i la cervicàlgia, però també 

pot ser originat per altres patologies, com la neuropatia diabètica. 
 

• Segons dades de l’Institut Guttmann, es calcula que la incidència a 

Espanya de la lesió traumàtica de medul·la espinal és de 2,5 per cada 

100.000 habitants i any (aproximadament mil persones a l’any). A 

aquesta quantitat s’han d’afegir les lesions no traumàtiques de 

medul·la espinal, que representen un 25% de les d’origen traumàtic.  

 

• A Catalunya es produeixen entre 140 i 160 casos nous cada anyde lesió 

de medul·la espinal. La prevalença de persones amb lesió de medul·la 

espinal és de 500 per cada milió d’habitants. El 54% de les lesions 

traumàtiques de medul·la espinal afecten joves d’entre 16 i 30 anys 

d’edat, i la causa principal són els accidents de trànsit.  
 

 
Girona, 22 de juny de 2015. Ignasi López, director del Departament de Ciència de 
la Fundació Bancària ”la Caixa”; Jordi Freixenet, vicerector de Recerca de la 
Universitat de Girona; Josep Blanch, director d’Institucions de CaixaBank a Girona,  
i el professor Enric Verdú, del Grup de Recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia, 
Neurociència i Oncologia Molecular (NEOMA) de la Universitat de Girona (UdG) i 



investigador principal del projecte “Estudi de l’expressió gènica associada al dolor 
neuropàtic: modulació farmacològica”, han presentat avui a l’EspaiCaixa de Girona 
els resultats d’aquest treball, que s’han publicat recentment a les revistes 
científiques PLOS ONE i European Journal of Pain. L’estudi s’emmarca dins el 
programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa, que impulsa l’Obra Social ”la 

Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP). 

La recerca, coliderada per la investigadora Teresa Puig, del Departament de 

Ciències Mèdiques de la UdG, ha demostrat que un polifenol del te verd és efectiu 
per reduir el dolor neuropàtic, així com el procés d’inflamació associat. Segons 
l’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (International Association for the 

Study of Pain o IASP), el dolor neuropàtic (DN) es defineix com un dolor iniciat o 
causat per una lesió primària en el sistema nerviós, i és un símptoma comú en un 
grup divers de patologies entre les quals s’inclouen la neuropatia diabètica, la 

neuràlgia del trigemin o la neuràlgia postherpètica, i associat a lesions medul·lars 
provocades per traumatismes i altres problemes de salut freqüents en la població, 
com les hèrnies discals, la lumbociatàlgia o la cervicàlgia.  

 
La recerca obre una nova estratègia terapèutica per al tractament del dolor 
neuropàtic, un problema que sovint no respon a la medicació que habitualment 

s’aplica en aquests casos i que té una repercussió important en la qualitat de vida 
de les persones afectades, ja que se sap que dos terços (un 67%, aproximadament) 
dels pacients amb lesió de medul·la espinal presenten dolor crònic, i un terç 

(aproximadament un 33%) d’aquests pacients indiquen dolor agut. 
 
Actualment existeixen diversos tractaments farmacològics, però el control del dolor 

és difícil d’aconseguir (sovint només arriben a alleujar-lo de manera parcial) i 
tampoc no resulten efectius per a tots els pacients (només un 30-40% aconsegueix 
una milloria en el dolor igual o superior a un 50% amb el tractament farmacològic). 

A més, s’ha demostrat que algunes persones experimenten efectes adversos i, per 
tant, no poden continuar amb els tractaments. Per això, la comunitat científica 
considera que el dolor neuropàtic és encara un repte per gestionar i que s’ha de 

tractar de manera individualitzada. A més, el dolor pot provocar problemes 
d’insomni, incapacitat laboral i quadres d’ansietat, estrès i depressió. 
 

Mecanisme d’acció i avantatges 

Fa anys que es coneix que els polifenols del te verd tenen una acció antioxidant i 
que un d’ells, l’epigal·lat (EGCG), pot inhibir l’acció d’un enzim necessari per a la 

síntesi dels àcids grassos i la producció d’energia cel·lular, raó per la qual els 
polifenols són objecte d’interès en línies d’investigació de noves teràpies contra el 
càncer. La recerca liderada pels doctors E. Verdú i T. Puig ha demostrat que la 

inhibició de l’acció d’aquest enzim en animals d’experimentació amb lesions a la 
medul·la espinal i el nervi ciàtic redueix el procés d’inflamació i el dolor que 



provoquen aquestes lesions, així com la pèrdua de mobilitat associada, ja que 

modula la neurotransmissió de la percepció del dolor a la banya dorsal de la 
medul·la espinal, on es localitzen les neurones receptores de la sensació de dolor. 
Els autors no descarten que també tingui un efecte positiu en el terreny emocional, 

ja que s’ha observat que redueix l’ansietat i l’estrès que pot provocar el dolor.  
 
L’avantatge que presenten tant el polifenol natural (EGCG) del te verd com el 

derivat sintètic (C30) és que es poden sintetitzar i administrar per via oral i, a més, 
en les dosis indicadesi en les proves d’experimentació que s’han dut a terme en 
aquesta recerca no s’ha observat que presentin efectes de toxicitat. 

 

Un problema de salut creixent 

Segons dades de l’Institut Guttmann, es calcula que la incidència a Espanya de la 

lesió traumàtica de medul·la espinal és de 2,5 per cada 100.000 habitants i any 
(aproximadament mil persones a l’any). A aquesta quantitat s’han d’afegir les 
lesions no traumàtiques de medul·la espinal, que representen un 25% de les 

d’origen traumàtic. A Catalunya, es produeixen entre 140 i 160 casos nous cada 
any de lesió de medul·la espinal. La prevalença de persones amb lesió de medul·la 
espinal és de 500 per cada milió d’habitants. El 54% de les lesions traumàtiques de 

medul·la espinal afecten joves d’entre 16 i 30 anys d’edat, i la causa principal són 
els accidents de trànsit.  

 
Enllaços d’interès: 
 
Articles 
“Novel epigallocatechin-3-gallate (EGCG) derivative as a new 
therapeuticstrategyforreducingneuropathicpainafterchronicconstrictionnerveinjury in mice”. 
Xifró, X.;Vidal-Sancho, L.;Boadas-Vaello, P.;Turrado, C.;Alberch, J.; Puig, T.;Verdú, E. 
PLOS ONE. 2015 Apr 9;10(4):e0123122. DOI: 10.1371/journal.pone.0123122. 
 
“Epigallocatechin-3-gallate treatment reduces thermal hyperalgesia afterspinal cord injury by 
down-regulating RhoA expression in mice”. 
Álvarez-Pérez, B.; Homs, J.; Bosch-Mola, M.; Puig, T.; Reina, F.; Verdú, E.; Boadas-Vaello, 
P.  
European Journal of Pain. 2015 Apr 27. DOI: 10.1002/ejp.722. 
 

 
Més informació: 

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Comunicació ACUP - programa RecerCaixa 
Carme Pérez: 933160912 / 667 580 997 /comunicacio@recercaixa.cat 
www.recercaixa.cat 



 


