
 
 
 

 

Nota de premsa 

 

Una nova i prometedora teràpia per tractar l’esclerosi múltiple i la 

neuromielitis òptica 

 

Comença l’assaig clínic d’una tècnica pionera  
a escala mundial per tractar l’esclerosi múltiple, 

impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”  
i la Fundació GAEM  

 

• L’esclerosi múltiple (EM) afecta 50.000 pacients a Espanya i 2,5 milions al 

món. Actualment no existeixen teràpies que curin aquesta malaltia. Les que hi 

ha tenen nombrosos efectes secundaris i són eficaces a les fases inicials, 

però no amb la malaltia avançada. 

 

• La teràpia antigen específica, amb cèl·lules dendrítiques toleritzades, és una 

teràpia personalitzada, cosa que la fa més eficaç i amb menor risc d’efectes 

secundaris per als pacients d’EM i de neuromielitis òptica (NMO). I compta 

amb l’aval d’experts de primera línia internacional com els professors 

Lawrence Steinman de la Universitat de Stanford, Roland Martin de la 

Universitat de Zuric i Pere Santamaria de la Universitat de Calgary. 

 

• El tractament amb cèl·lules dendrítiques toleritzades, dirigit per l’Hospital 

Clínic de Barcelona, ja ha estat provat amb èxit en animals. L’assaig en 

pacients es farà de juliol a desembre de 2015, posteriorment es duran a terme 

els assajos en l’àmbit europeu, i s’espera que a mitjan 2018 pugui arribar a ser 

aplicat en pacients amb EM i NMO. 

 

• La investigació parteix de l’experiència prèvia de la teràpia amb cèl·lules 

dendrítiques, que ha destacat per la seva bona tolerància i resultats 

prometedors amb una altra malaltia autoimmune, la malaltia de Crohn. 

 

Barcelona, 21 de juliol de 2015. Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi 
Ambient de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Vicens Oliver, president de la 

Fundació GAEM, i Daniel Benítez i Irati Zubizarreta, investigadors de l’assaig 

clínic de l’IDIBAPS – Hospital Clínic de Barcelona, han explicat avui al Palau 
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” la nova teràpia antigen específica, amb cèl·lules 

dendrítiques, per a pacients d’esclerosi múltiple (EM) i de neuromielitis òptica 
(NMO). 



 

L’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) acaba 
d’aprovar l’assaig clínic d’aquesta teràpia en humans. La recerca sobre la teràpia 
antigen està dirigida per l’Hospital Clínic de Barcelona i impulsada per la Fundació 

Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM), i compta amb l’impuls de l’Obra Social 
”la Caixa”. Aquest tractament suposa un gran avenç per a la comunitat científica i 
per als pacients d’EM i NMO, ja que constitueix una tècnica pionera a escala 

mundial per obtenir més eficàcia i la minimització dels efectes secundaris. 
 

Novetats de la teràpia antigen específica amb cèl·lules dendrítiques 

 

La investigació prové d’una decisió conjunta entre la Fundació GAEM i els 
investigadors de l’IDIBAPS – Hospital Clínic de Barcelona, liderats pel Dr. Pablo 

Villoslada i el Dr. Daniel Benítez. Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada pel 
grup de recerca de la Unitat de Digestiu de l’Hospital Clínic de Barcelona, dirigit pel 
Dr. Julià Panés. Aquest mateix grup va fer un assaig clínic l’any 2011 amb cèl·lules 

dendrítiques toleritzades en pacients amb malaltia de Crohn, i va obtenir uns 
resultats significatius. Així doncs, es va aprofitar el mateix protocol i l’experiència 
generada per adaptar-lo a l’EM i a l’NMO, perquè aquestes patologies i la malaltia 

de Crohn tenen en comú que són malalties autoimmunes. Tot i així, en la malaltia 
de Crohn la diana és desconeguda, i a l’EM i l’NMO només es coneix en part, de 
manera que la tolerància va molt més dirigida. 

 
La teràpia antigen específica amb cèl·lules dendrítiques representa un gran progrés 
en la investigació de l’EM i l’NMO, i té com a objectiu modular les defenses dels 

pacients d’una manera molt específica i selectiva, per frenar la inflamació que 
causen les dues patologies, sense alterar la resta de defenses. Aquest tractament 
consisteix a aïllar i madurar al laboratori (sala blanca) un tipus de glòbuls blancs de 

la sang, les cèl·lules dendrítiques, i enfrontar-les a porcions de proteïnes de la 
mielina i dels astròcits contra els quals el sistema immune dels pacients reacciona 
de manera patològica.  

 
La maduració d’aquestes cèl·lules les dirigeix a suprimir la resposta inflamatòria, en 
lloc de promoure-la. I ho fan d’una manera específica només per a aquestes dianes, 

les proteïnes del cervell. D’aquesta manera, es frena la resposta inflamatòria de 
cada pacient contra les proteïnes cerebrals, sense afectar altres respostes del 
sistema immune necessàries per defensar-se de les infeccions comunes o del 

càncer. En emprar cèl·lules del mateix pacient i diverses porcions de proteïnes del 
cervell, s’aconseguirà un tractament personalitzat, més eficaç i sense efectes 
secundaris. 

 



A més, les característiques que s’esperen d’aquest tractament es fonamenten en el 

model animal, anomenat encefalitis autoimmune experimental, en el qual ja s’han 
obtingut resultats positius per al tractament de l’EM i l’NMO. 
 

Dotze pacients amb EM o NMO participaran en l’assaig clínic, i entre els criteris per 
ser inclosos en la prova destaquen els següents: edat compresa entre 18 i 65 anys, 
durada de la malaltia superior a un any i grau de discapacitat entre 3,0-8,5 de 

l’escala ampliada d’estat de discapacitat (EDSS, de l’anglès Expanded Disability 
Status Scale). Així mateix, alguns dels criteris per quedar-ne exclosos són: haver 
rebut tractament amb corticoides o haver tingut un brot de la malaltia durant l’últim 

mes; patir alguna malaltia sistèmica greu o tenir antecedents personals de càncer; 
dones en edat fèrtil que no utilitzen mètodes anticonceptius eficaços, embarassades 
o lactants. 

 
Els resultats esperats de l’assaig són mostrar una seguretat excel·lent (absència 
d’efectes adversos moderats o greus) i identificar l’eficàcia del tractament en la 

resposta del sistema immune a les proteïnes cerebrals. D’aquesta manera es 
podrien determinar les dosis i el règim terapèutic més adequat per poder fer un 
assaig clínic de fase 2-3 els anys vinents que demostri l’eficàcia del tractament i en 

permeti l’aprovació per a ús clínic. 
 
Aplicació de la teràpia en altres patologies 

 

Aquest mateix mes de juliol es començarà l’assaig clínic amb 12 pacients d’EM i 
NMO per demostrar l’eficàcia i la seguretat de la teràpia. Els investigadors preveuen 

finalitzar la investigació a finals del 2015. En el cas que es compleixin totes les 
expectatives, caldrà fer nous assajos en l’àmbit europeu, i s’espera que a mitjan 
2018 pugui ser aplicada en pacients amb EM i NMO.  

 
El desenvolupament d’aquesta investigació no només suposa un gran avanç per a 
aquestes patologies, sinó que s’espera aconseguir resultats significatius de la 

teràpia en humans per aplicar-la en altres malalties autoimmunes i 
reumatològiques, com ara les encefalitis autoimmunes, l’artritis reumatoide, la 
psoriasi, etc. 

 
L’Obra Social ”la Caixa” 

 

L’Obra Social “la caixa” destina un pressupost de 500 milions d’euros a atendre les 
principals necessitats de la societat. La superació de la pobresa i l’exclusió, el 
foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu de la gent 

gran, el suport a l’educació i la investigació, i la difusió de la cultura i el coneixement 
són algunes de les seves línies d’actuació prioritàries. El 2014, més de 9,5 milions 



de persones van participar en les activitats impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” a 

tot Espanya. 
 

 

 

La Fundació GAEM 

 
La Fundació GAEM, amb seu al Parc Científic de Barcelona, es caracteritza per 

promoure la investigació i la innovació, i té com a objectiu principal aconseguir la 
curació de l’EM i l’NMO. Amb aquesta finalitat impulsa projectes de recerca 
mitjançant el model d’acceleradora focalitzada en EM i NMO, que permet identificar 

projectes potents, millorar-los mitjançant l’ajuda de mentors i del Comitè Científic de 
la fundació, i acompanyar-los en la recerca de finançament. Aquest model, que 
suposa un nou corrent als Estats Units, actualment es comença a desenvolupar a 

Europa, i la Fundació GAEM és pionera en aquesta aproximació. 
 

Què és l’esclerosi múltiple (EM)? 

 
L’EM és una malaltia degenerativa, crònica i inflamatòria del sistema nerviós 
central, que destrueix la substància protectora (mielina) de les fibres nervioses, 

encarregada d’aïllar els nervis i de permetre que els impulsos nerviosos es 
transmetin correctament. 
 

La persona afectada d’EM veu reduïda la seva mobilitat, i en els casos més severs 
s’arriba a la invalidesa. Es manifesta en gent jove, en edats compreses entre 20 i 40 
anys. És la segona causa de discapacitat entre els adults més joves, després dels 

accidents de trànsit. A Espanya, hi ha al voltant de 50.000 persones afectades 
d’EM, de les quals 7.000 es troben a Catalunya. A tot el món, hi ha 2.500.000 casos 
diagnosticats. L’EM afecta aproximadament 1 de cada 1.000 persones, en particular 

dones. 
 

Què és la neuromielitis òptica (NMO)?  

 
L’NMO o malaltia de Devic és una forma de malaltia desmielinitzant, com l’EM. És 
una malaltia rara (amb una freqüència menor d’1-2 per milió d’habitants), que afecta 

totes les races, especialment asiàtics i africans, al contrari que l’EM, i més greu que 
aquesta. L’NMO es caracteritza per brots greus de neuritis òptica (que poden 
produir ceguesa) i de mielitis (que solen produir paraplegia o, fins i tot, tetraplegia). 

Per aquest motiu, els pacients poden anar acumulant seqüeles greus a causa dels 
atacs. No obstant això, l’NMO sempre es manifesta en brots i mai no és 
progressiva. 

 
 



Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
Departament de Comunicació de la Fundació GAE 

Lorena Rodríguez: 935 190 300 / comunicacion@fundaciongaem.org 

      www.fundaciongaem.org 
 
 


