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Cinc anys de recerca a Can Ruti demostren la necessitat d’implantar 
uns controls rutinaris del virus del papil·loma humà en anus, en els 
homes i dones VIH+ independentment de la seva pràctica sexual 
 

o Des de l’any 2004, la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol (Can Ruti) de Badalona està treballant en aquesta direcció i ofereix un 
servei de detecció (cribratge), diagnòstic i control de la infecció pel virus del 
papil·loma humà (VPH), a més del tractament de les lesions causades per la 
infecció pel VPH, a tots els pacients VIH positius que s’hi visiten. 

 
o Aquest projecte ha estat possible durant aquests cinc anys gràcies a la 

col·laboració de la Unitat de VIH de Can Ruti amb especialistes 
mutlidisciplinaris de la Fundació Lluita contra la Sida, l’Institut de Recerca de 
la Sida IrsiCaixa i l’empresa General Lab. 

 
o Can Ruti és un dels primers hospitals d’Europa que ofereix aquest tipus de 

servei a tots els pacients VIH+, i que tracta les lesions precanceroses 
detectades mitjançant rajos infrarojos, els quals permeten eliminar la lesió a 
la mateixa unitat, sense necessitat de passar per quiròfan, amb mínimes 
molèsties per al pacient i molt bons resultats, de manera que s’evita l’ingrés. 

 
 

Els resultats obtinguts en aquests cinc anys de medicina preventiva i recerca 
mostren un elevat percentatge de persones VIH positives coinfectades amb el VPH. 
A causa de la debilitat del seu sistema immunitari, tenen menys probabilitats 
d’eliminar el virus del papil·loma i, per tant, l’evolució de la infecció és pitjor que en 
les persones VIH negatives, per la qual cosa es donen més casos de lesions 
premalignes i càncers.  
 
Aquests cinc anys d’experiència aporten evidències dels beneficis del control rutinari 
de la infecció pel VPH en els grups de més risc, com són els malalts VIH positius.  
 
A més a més, en el cas de la localització del VPH en anus, tot i que els homes que 
mantenen relacions sexuals amb altres homes són els més afectats, l’estudi 
demostra que tant els homes com les dones VIH positius que no practiquen el sexe 
anal també poden estar infectats pel VPH en aquesta zona. Per tant, el seguiment 
d’aquests pacients permetrà determinar si cal fer controls rutinaris a totes les 
persones VIH positiu a nivell ano-rectal. 
 
Les conclusions presentades avui durant una roda de premsa són fruit d’un seguit de 
publicacions científiques internacionals recollides durant els darrers cinc anys 
gràcies a la col·laboració de la Unitat de VIH de Can Ruti amb especialistes 
mutlidisciplinaris de la Fundació Lluita contra la Sida, l’Institut de Recerca de la Sida 
IrsiCaixa i l’empresa General Lab, que han servit per consolidar dues cohorts de 
pacients VIH+ sense antecedents de patologia genital associada: una d’homes i una 
altra de dones. 
 
La infecció per VPH és la infecció de transmissió sexual més freqüent (un 75% de la 
població l’adquirirà al llarg de la seva vida). En persones sanes, en la majoria dels 
casos el VPH és eliminat pel propi cos de manera natural sense provocar cap lesió. 
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Tanmateix, en algunes ocasions, aquesta infecció està associada al 
desenvolupament de lesions precursores de càncer que es poden eliminar amb un 
tractament adequat. En el pitjor dels casos, aquestes lesions poden evolucionar a 
càncers, principalment de coll uterí i anus, però també més rarament de cavitat oral i 
penis. 
 
Conclusions 
 
La cohort d’homes ha aportat informació poc coneguda fins ara: l’elevada prevalença 
d’infecció pel VPH en anus en pacients VIH positius sense antecedents de patologia 
anal, tant en homosexuals (88%) com en heterosexuals (45%) així com de lesions 
precursores de càncer anal (un 43% dels homes en total).  
 
Pel que fa a les dones, els resultats obtinguts mostren que la prevalença del VPH al 
cèrvix és d’un 60%. Els resultats indiquen que la majoria de les pacients (80%) 
mantenen de manera persistent la infecció durant un mínim de tres anys, i que un 
40% d’aquestes dones evoluciona cap a una lesió precancerosa de coll d’úter. En 
aquest grup de dones també s’ha estudiat l’impacte dels nous tractaments 
antiretrovirals d’alta eficàcia (TARGA) en la reducció de la infecció pel VPH i en 
l’aparició de lesions associades al VPH. Els diferents treballs han dut a concloure 
que el fet de controlar la càrrega de VIH i de millorar el nombre de cèl·lules 
immunitàries amb el TARGA s’associa a una reducció de les lesions cervicals. 
Aquests resultats suggereixen que l’inici de la teràpia antiretroviral hauria de ser al 
més precoç possible, tant en homes com en dones.   
 
Finalment, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, amb el suport de l’empresa 
General Lab, ha contribuït a l’estandardització i la publicació de noves tècniques de 
diagnòstic molecular per a la determinació del genotipus de virus implicats i de l’estat 
d’integració del virus en les cèl·lules epitelials com a possible marcador de 
progressió cap a càncer.  
 
Els controls rutinaris a la Unitat de VIH 
 
Si es detecta alguna anormalitat en la citologia anal, es practica una anuscòpia d’alta 
resolució a fi de poder visualitzar la lesió, fer-ne una biòpsia i determinar el 
tractament. La majoria de lesions es tracten actualment amb una senzilla tècnica 
basada en infrarojos que permet eliminar-les a la mateixa consulta, sense que el 
pacient hagi de passar per quiròfan, amb les mínimes molèsties i molt bons 
resultats. La Unitat de VIH de Can Ruti ha estat la primera unitat de l’Estat espanyol 
on s’ha començat a emprar aquesta tècnica en règim ambulatori.. 
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Sobre la Fundació Lluita contra la Sida 
 
La Fundació Lluita contra la Sida va néixer l’any 1992 per a donar suport a la Unitat 
VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti). En un primer moment, la 
Fundació va permetre a la Unitat de l’Hospital esdevenir la primera de l’Estat 
espanyol en donar un servei d’assistència integral al pacient VIH+, incorporant 
professionals sanitaris de diverses disciplines: metges, infermers, psicòlegs, dietistes 
i treballadors socials entre molts d’altres.  
 
Amb el pas dels anys, aquesta Fundació ha anat centrant la seva activitat entorn a 
tres grans àrees dins el camp del VIH/sida; l’assistència, la recerca i la docència.  
 
Sobre l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa 
 
L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa és líder i centre de referència en 
investigació de la síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida) en l’àmbit 
internacional. Amb seu a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, és una 
fundació privada sense ànim de lucre fundada el 1995 gràcies a l’impuls de l’Obra 
Social “la Caixa”, l’entitat que cofinança aquesta institució juntament amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La inversió de l’entitat 
financera en l’institut supera enguany el milió d’euros, i aquesta xifra eleva a més 
de 10 milions les aportacions fetes des de 1995.  
 
L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa està dirigit pel Dr. Bonaventura Clotet i 
compta amb un equip de més de 50 persones que investiga la interrelació entre 
el virus i el sistema immune humà, desxifrant els mecanismes de destrucció del 
sistema immunitari pel virus, la resposta immune contra el VIH i els mecanismes 
d’acció dels fàrmacs antiretrovirals.  

 
 
Si voleu més informació podeu contactar amb:  
 
Gemma Guillén   Neus Contreras  
Resp. Comunicació FLS Obra Social “la Caixa”  
Tel. 638 087 430   Tel. 619 74 38 29  
gguillen@flsida.org  ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
 
 


