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Unmedicament apuntde ser rebutjat
funcionaenalguns càncersdebufeta
Investigadors de l’IMIM van proposar un assaig, amb resultats prometedors

ANA MACPHERSON
Barcelona

L’equip de Joaquim Bellmunt,
director de l’IMIM, l’institut
d’investigació de l’hospital del
Mar, ha pogut demostrar l’eficà-
cia en càncer de bufeta metastà-
tic d’un medicament gairebé re-
butjat.
El grup de teràpia molecular

de l’IMIM ja havia realitzat l’es-
tudi preclínic del TORC1/2 de la
farmacèutica japonesa Takeda.
Es tracta d’un inhibidor d’una
proteïna que és clau en el creixe-
ment dels tumors, “però les da-
des que aconseguia el fàrmac
eren pobres i no hi havia res es-
pectacular, cosa que posava molt
difícil el seu desenvolupament
comercial. A més es tractava
d’una teràpia molecular coinci-
dint amb el boom de la immuno-
teràpia. Demanera que el labora-

tori estava a punt de tirar-lo a les
escombraries”, explica Joaquim
Bellmunt.
Als Estats Units tampoc hi te-

nien gaire interès i Bellmunt, que
coneixia el medicament perquè
havia desenvolupat la primera fa-
se en ratolins i laboratori, va pro-
posar d’estudiar-lo més a fons
canviant d’estratègia. I li van
aprovar un estudi clínic a Espa-
nya, “que és més fàcil que als Es-
tats Units”.
El van posar en marxa combi-

nat amb quimioteràpia. Després
de l’estudi in vitro i en ratolins
van assajar en pacients amb càn-
cer de bufeta metastàtic. “Es
tracta de pacients que havien fet
totamena de tractaments prèvia-
ment i a qui res no els havia fun-
cionat. No hi haviamés opcions”.
Participaven a més els hospitals
de Sant Pau de Barcelona, Parc
Taulí de Sabadell, Clínica Uni-

tius d’aquest fàrmac en un sub-
grup de càncer de pulmó. Ells
han identificat l’alteració genèti-
ca comuna dels pacients als quals
els funciona el fàrmac. “Nosal-
tres encara no, però estem se-
qüenciant, amb menys mitjans,
per buscar si hi ha aquesta coin-
cidència genètica, si comparteix
alteració amb els de càncer de
pulmó que responen a aquest
fàrmac”.
Els avenços en el diagnòstic i a

afinar en el coneixement detallat
del tumor, de què el fa créixer o
no han estat tan rotunds els úl-
tims anys quehi ha desenes de la-
boratoris farmacèutics i equips
d’investigació rescatant antics
medicaments (encara que alguns
tinguin pocs anys).
Són troballes que no van arri-

bar a ser administrades mai a pa-
cients, que es van quedar pel ca-
mí perquè les empreses no hi ve-
ien el recorregut per la seva poca
eficàcia o que van quedar ràpida-
ment desplaçats per noves terà-
pies ambmillors resultats.
Teràpia molecular, immunote-

ràpia, químio, ràdio, cirurgia, les
grans eines de l’oncologia, ten-
deixen a combinar-se en més o
menys proporció, “perquè ni tan
sols el mateix tumor no és una
cosa homogènia en la seva com-
posició i la seva resposta”.

Detinguda una parella de Lleida
permaltractar el seu fill de 20 dies
JAVIER RICOU
Lleida

“Nosaltres no li hem fet res”. És
la resposta que van donar dime-
cres als Mossos una parella de
Lleida a l’hospital Vall d’Hebron
de Barcelona quan els agents els
van informar que quedaven de-
tinguts per un delicte de mal-
tractament de menors.

Els arrestats, un home de
39 anys i una dona, de 33, s’havi-

en desplaçat la setmana passada
des de Lleida fins a aquest centre
de la capital de Catalunya, on hi
ha ingressat el seu nadó de no-
més 20 dies. La criatura és a la
unitat de cures intensives en es-
tat molt greu. Tots els indicis
apunten, van indicar ahir fonts
properes al cas, que les lesions
que presenta el nadó són compa-
tibles amb un cas de maltracta-
ments.
La parella va portar la criatura

a l’hospital Arnau deVilanova de
Lleida dimecres de la setmana
passada. Des d’aquest centre es
va decidir l’evacuació del nadó a
Vall d’Hebron per la gravetat del
seu estat. En aquell moment no
es va poder determinar l’origen
de les lesions patides per la cria-
tura (el més important era l’eva-
cuació), tot i que els Mossos ja
van iniciar unes indagacions
d’investigació per la poca consis-
tència de les manifestacions dels

pares a l’hora d’explicar a l’Ar-
nau de Vilanova els motius que
els van portar a ingressar el seu
fill. Aquests es van desplaçar
després a Barcelona quan el petit
va ser evacuat a l’hospital Vall
d’Hebron.
L’arrest dels progenitors es va

fer una setmana després (dime-
cres passat) al centre hospitalari
de Barcelona per la unitat cen-
tral de menors dels Mossos,
quan van constatar en un infor-
me mèdic les sospites inicials
d’un possible cas de maltracta-
ments.
La parella –l’home sembla que

té antecedents per violència
masclista i la mare, d’origen co-
lombià, té altres fills fruit de rela-

cions anteriors– va ser trasllada-
da a la comissaria de Lleida. Ahir
a la nit continuaven als calabos-
sosd’aquestes instal·lacionspoli-
cials en espera de passar a dispo-
sició judicial.
La parella ha negat des del pri-

mer moment haver maltractat el
nadó, tot i que no haurien donat
cap explicació lògica que justifi-
qui les lesions internes que pre-
senta la criatura.
La Generalitat ja s’hauria fet

càrrec de la tutela del nadó de
manera temporal, fins que s’acla-
reixi l’origen d’aquestes lesions
en seu judicial. Està previst que
la parella declari al jutjat de pri-
mera instància número 1 de Llei-
da durant el matí d’avui.

versitària de Navarra i el General
d’Elx. Entre els primers set paci-
ents de l’assaig, quatre van res-
pondre. I van publicar els resul-
tats aMolecular Cancer Research,
perquè tot i que preliminars, les
dades obtingudes eren més que

esperançadores: el fàrmac creat
per inhibir una determinada pro-
teïna amb pèssims resultats era
eficaç per una altra via, una alte-
ració genètica específica.

“Amés, aquesta via descoberta
és una nova diana molecular, un

objectiu per a fàrmacs que pre-
tenguin frenar aquest tipus de tu-
mors. I fins fa tres mesos, el càn-
cer de bufeta no tenia cap altra
diana. Els nostres resultats po-
drien obrir la segona dianamole-
cular, que és nimés nimenys que
una clau d’encesa i apagada del
tumor”, explica Bellmunt.
Una encesa i apagada per a uns

quants, encara no saben quins.
“Perquè els tumors no només són
diferents entre pacients amb el
mateix òrgan afectat, sinó que
fins i tot dins delmateix tumor hi
ha teixits ambdianesdiferents”. I
en això estan centrats, a desco-
brir vies possibles per atacarmolt
específicament, encara que sigui
des de diversos llocs.
L’esperança es va solidificar

quan al congrés de la Societat
Americana d’Oncologia Clínica
(ASCO) d’aquest any, un altre
equip va presentar resultats posi-

El fàrmacnoactua
comespensava,
però sí perunaaltra
via enelsqui tenenuna
mutaciódeterminada

Rússia envia
un androide a
l’EstacióEspacial
Internacional
Rússia va llançar ahir un robot
capal’EstacióEspacialInternaci-
onal.Es tractade l’Skybot-F850o
Fedor,quelapremsadelpaísano-
menaFiódorper la sevasimilitud
ambelnomrus, iqueestaràa l’es-
pai un total de 17 dies. En Fiódor
mesura 180 cm i pesa 160 kg.
“Som-hi!”, va dir l’autòmat abans
de l’enlairament, repetint la cèle-
bre frase de Iuri Gagarin. Durant
el vol, que serveix per provar el
coet Soiuz 2.1a, el robot transme-
trà imatges des de l’interior de la
nauiinformaràdelfuncionament
dels seus sistemes. Una vegada a
bordde l’ISS, el robotprovarà les
seves capacitats sota molt baixa
gravetat. Les seves habilitats in-
clouen imitar moviments hu-
mans, cosa que significa que po-
dria ajudar els astronautes a fer
les seves tasques. En Fiódor pot
manipular un tornavís o claus, va
dir Alexander Blotxenko, direc-
tordeprogramesdel’AgènciaEs-
pacialRussa. /Agències
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