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Científics deCatalunyacreen
fàrmacs contra el coronavirus
Els primers compostos es començaran a assajar a l’abril en laboratori

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Els primers tractaments contra el
nou coronavirus creats a Catalu-
nya es començaran a assajar en
cultius cel·lulars a l’abril. Els can-
didats més prometedors s’assaja-
ran unes quantes setmanes més
tard, possiblement abans de l’es-
tiu, enanimals.
Els tractaments s’estan desen-

volupantgràciesaunconsorci for-
mat per tres institucions científi-
quesquetéelsuportdelamultina-
cional farmacèutica Grifols. El
Barcelona Supercomputing Cen-
ter (BSC), seu dels superordina-
dors MareNostrum, aplica la bio-
informàtica per deduir com ha de
ser un fàrmac capaç de neutralit-
zar el coronavirus. L’institut Irsi-
Caixa, amb seu a l’hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona,
dissenya anticossos a partir de la
informació facilitadapelBSC, i els
assajarà encultiusdecèl·lules vul-
nerables al coronavirus. El Centre
de Recerca en Sanitat Animal
(CreSA), amb seu a Bellaterra,
aprofitarà la seva llarga experièn-
cia encoronavirusper fer els assa-
josenanimals.
Ahir es va celebrar una telecon-

ferència entre científics d’Irsi-
Caixa i d’instituts de Marsella
(França) i Munic (Alemanya) per
establir una col·laboració interna-
cional que acceleri el desenvo-
lupament de fàrmacs i vacunes.
Tenen previst presentar-se a la
imminent convocatòria de la Ini-
ciativa de Medicaments Innova-
dors (IMI) de la Comissió Euro-
pea, que aquest mes assignarà
30 milions d’euros a projectes de
recerca sobreel coronavirus.

“No comencem de zero”, expli-
ca Alfonso Valencia, investigador
Icrea que dirigeix el departament
deciènciesdelavidadelBSC.“Du-
rant l’epidèmia de l’ebola a l’oest
de l’Àfrica vam desenvoluparmè-
todes computacionals per crear
teràpies a partir de la informació
delgenomadelvirus.Però l’epidè-
mia es va resoldre abans que les
arribéssim a aplicar. Quan es va
publicar el genoma del nou co-
ronavirus [el 10 de gener], vaig
pensar que era el moment d’apro-
fitar tota aquella feina quehavíem
fet”.
Aquests mètodes computacio-

nals revelen quina és l’estructura

tridimensional de la proteïna que
el virus utilitza per unir-se a les
cèl·lules que infecta. Amb aquesta
informació, permeten deduir com
haurien de ser els anticossos que
bloquegin l’entrada del virus a les
cèl·lules.
En el cas del nou coronavirus,

disposa de proteïnes anomenades
Spike (o proteïnes S), que sobre-
surtende lasevamembrana i lido-
nen una aparença de corona quan
s’observa en un microscopi (per
aixòesdiucoronavirus).Aquestes
proteïnes Spike són les que li per-
meten ancorar-se a uns receptors
concrets de la membrana de les
cèl·lules anomenats ACE2. L’es-

tratègia, per tant, consisteix a dis-
senyar anticossos que impedeixin
que la proteïna Spike s’uneixi als
receptorsACE2.
Els equips d’Alfonso Valencia i

VíctorGuallaralBSCjacol·labora-
venambeldeJuliàBlancoal’insti-
tutIrsiCaixaperdesenvoluparan-
ticossos contra el melanoma i el
càncer de mama. Amb l’aparició
delcoronavirushandeciditampli-
ar la col·laboració a la nova emer-
gència sanitària.
El pla de treball preveu crear fí-

sicamentelsanticossosaIrsiCaixa
a partir de les dades bioinformàti-
ques facilitades pel BSC. S’estan
creant quatre anticossos que esta-

ran disponibles per iniciar assajos
en cultius cel·lulars en un termini
d’entre quatre i sis setmanes. Els
assajos es faran amb un tipus de
cèl·lules que s’han utilitzat anteri-
orment en altres laboratoris per
estudiar fàrmacs contra coronavi-
rusdiferents.
“Els anticossos tenen l’avan-

tatgeque tenenunefectedurador,
de manera que amb una sola in-
jección’hihauriad‘haverprouper
tractar una infecció aguda”, as-
senyala Nuria Izquierdo-Useros,
que assajarà els quatre anticossos
en els cultius cel·lulars. Els resul-
tats dels assajos es poden tenir en
pocmésd’unasetmana.
Se seleccionaran un o dos anti-

cossos, els que mostrin més eficà-
cia, i s’enviaranaJoaquimSegalés,
del CreSA, perquè els assagi en
animals. Segalés, que es va especi-

alitzar en coronavirus arran de la
MERS, sorgida a l’Orient Mitjà el
2012,elsassajaràenratolins trans-
gènics que expressin el receptor
ACE2a les sevescèl·lules.
Si els resultats són positius, el

tractament s’assajarà després en
altres animals per comprovar-ne
l’eficàcia i la seguretat abans d’ad-
ministrar-lo a persones. Les espè-
ciesenquèespodriaassajar, infor-
maSegalés, inclouenelporc,elpo-
llastre i la civeta.
Un objectiu a més llarg termini

del consorci entre el BSC, IrsiCai-
xaielCreSAésdesenvolupartam-
bé una vacuna contra el nou coro-
navirus.c

ANA JIMÉNEZ

Investigacióal laboratoridebioseguretatd’IrsiCaixa,onesdesenvolupenelsanticossoscontraelcoronavirus
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ESTRATÈGIA FARMACOLÒGICA

Un anticòs impedirà
que el virus entri
a les cèl·lules que
intenta infectar

]Israel va anunciar ahir que
els viatgers que hagin estat les
últimes dues setmanes a Espa-
nya, França, Àustria, Alemanya
i Suïssa hauran d’estar dues
setmanes en quarantena per
poder entrar al país. Els afec-
tats s’han de comprometre a
aïllar-se 14 dies en un habitat-
ge. Lamesura ja s’aplicava per
a Itàlia, Xina, Hong Kong,Ma-
cau, Tailàndia, Singapur, Corea
del Sud i el Japó.

Els repatriats de
Wuhan reben l’alta
]Els cinc espanyols repatriats
deWuhan (Xina) que van arri-
bar a Espanya el 27 de febrer
i que estaven en quarantena a
l’hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla (Madrid) han re-
but l’alta i han deixat l’hospital
entre dimarts i ahir, va infor-
mar elMinisteri de Sanitat,
atès que no han presentat
símptomes d’infecció. Se’ls farà
un seguiment, però podran fer
una vida normal.

El president del Govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, va visitar
ahir amb el ministre de Sanitat,
Salvador Illa, el Centre de Co-
ordinació d’Alertes i Emergèn-
cies Sanitàries del Ministeri
de Sanitat, on s’està muntant
l’estratègia contra el coronavi-
rus. Pedro Sánchez va rebre
explicacions del director del
centre, Fernando Simón (a la
fotografia), sobre el brot víric
a Espanya. / AgènciesEFE

Quarantena a Israel a
viatgers des d’Espanya

Sánchez visita el Centre
de Coordinació d’Alertes
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El Louvre no accepta
diners en efectiu
]ElMuseu del Louvre de París
ja no accepta diners en efectiu
a causa del brot. Ara el museu
només accepta pagaments amb
targeta, preferentment con-
tactless, com a part de les me-
sures que han ajudat a persua-
dir els empleats, preocupats
pel brot, de tornar ahir a la
feina. El Banc de França va
respondre que rebutjar els
diners en efectiu és il·legal
i innecessari.

Prohibit fer petons al
Cristo deMedinaceli
]L’església del Cristo deMedi-
naceli deMadrid no celebrarà
aquest primer divendres de
març, com és tradició, el multi-
tudinari costum de fer un petó
al peu de la talla de Jesús per
les recomanacions delMiniste-
ri de Sanitat. L’arquebisbat de
Madrid ha informat els fidels
de la petició i va incloure una
fotografia en què apareix rat-
llada amb línies vermelles una
persona al moment del petó.

Diversos casos al
diari ‘LasProvincias’
]Al diari Las Provincias de
València, capçalera de re-
ferència informativa, s’hi han
detectat cinc casos de contagi-
ats pel coronavirus. El focus
ha estat un redactor d’esports
que va anar aMilà per re-
transmetre el partit entre
l’Atalanta i el València de
Champions. En altres empreses
del Grup Vocento instal·lades
al mateix edifici també hi ha
hagut algun contagi.

ARXIDIÒCESI DE MADRID

El costum del petó al peu, vetat

92.943
Els casos de Covid-19 re-
gistrats al món fins ahir
són 92.943. En total hi ha
hagut 3.160 morts, que
representen un 3,4%.
El percentatge, però,
en realitat hauria de
ser més baix, ja que
hi ha d’haver més perso-
nes infectades que els
casos declarats oficial-
ment.
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