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Lanovaciència
delVIH

JOSEP CORBELLA

Badalona

Hi ha una sola cosa que no ha
canviat a l’institut d’investigació
IrsiCaixa des de la seva fundació
el 1995 fins a l’actualitat. El seu
director i fundador, Bonaventu-
ra Clotet, continua treballant en
un despatx petit, sense gairebé
llumnatural, ple depapers i amb
una taula per a reunions encai-
xada entre la porta, la taula de
l’ordinador i dues parets. Si el
lloc de treball és una extensió
del cervell, el doctor Clotet deu
ser un tipus entregat, persistent,
més auster del que la seva activa
vida social convida a pensar i
que sembla oscil·lar en un equi-
libri peculiar entre l’ordre i el
caos; entre mètode i creativitat.
Al seu voltant, tota la resta ha

canviat en aquest quart de segle.
El que va començar com una
aventura de cinc entusiastes
gràcies a una aportació de la
Fundació La Caixa s’ha conver-
tit en un institut de recerca bio-
mèdica de referència internaci-
onal amb un centenar d’investi-
gadors. Les instal·lacions, que
inicialment es reduïen al des-
patx de Clotet i un petit espai de
laboratori, ara ocupen 1.200me-
tres quadrats a l’hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona.
Van arrencar amb una aporta-

ció de 14 milions de pessetes
(uns 143.000 euros actuals com-
pensant per a la inflació) i, des-
prés d’haver multiplicat el pres-
supost per més de cinquanta,
ara compten amb 7,5 milions
d’euros anuals. “Actualment ob-
tenim una part substancial dels
nostres recursos de fons euro-
peus competitius, però ha estat
el suport sostingut de la Funda-
cióLaCaixa i de laGeneralitat al
llargd’aquests anys el que ensha
permès consolidar-nos i conver-
tir-nos en el que som”, destaca
Clotet.
Però el quemés ha canviat, i el

més important, és el tractament
de les persones amb el VIH i, en
conseqüència, també les investi-
gacions que es desenvolupen a
IrsiCaixa.
Quan Clotet va fundar l’insti-

tut, cada infecció pel VIH era
una tragèdia. La malaltia, que
afectava sobretot adults joves,
progressava inexorablement
cap a la sida i cap a lamort. L’ar-
ribada del primer fàrmac antire-
troviral, la zidovudina, va ali-
mentar l’esperança demodificar
el curs de la malaltia. Però aviat
es va veure que l’únic que acon-
seguia era allargar uns mesos la
vida. El virus es tornava ràpida-
ment resistent a la medicació i
atacava el sistema immunitari
dels pacients, que sucumbien a
tota mena d’infeccions i tumors.
No va ser fins a l’arribada de

nous fàrmacs antiretrovirals
que es va aprendre com combi-
nar-los demanera que elVIHno
pogués adquirir resistències. Al
principi, per mantenir el virus
sota control, els pacients havien
de prendre unes quinze píndo-
les al dia, cada una a una hora
precisa, sense saltar-se mai cap
dosi. Per a aquells que aconse-
guien seguir el tractament al peu
de la lletra, el que era unamalal-
tia mortal es va convertir en una
infecció crònica.
Poc després es va veure que

les combinacions de fàrmacs re-
duïen la quantitat de virus a la
sang a nivells indetectables, amb
la qual cosa els portadors del
VIH van poder tornar a portar
una vida normal, i es trobaven

bémalgrat no estar lliures del vi-
rus. Amb nivells de virus inde-
tectables, a més, es va observar
que el risc de transmetre la in-
fecció a d’altres persones pràcti-
cament desapareixia.
Els avenços en el tractament

farmacològic dels anys següents
van reduir dràsticament el nom-
bre de pastilles que els pacients
havien de prendre, van facilitar
la presa correcta de lamedicació

i van limitar l’aparició de soques
del virus resistents als fàrmacs.
El resultat és que avui dia a Es-
panya els portadors del VIH te-
nen una esperança de vida gai-
rebé tan llarga com la resta de la
població i, en la majoria dels ca-
sos, tracten el virus com una in-
fecció crònica.
“Vist des de la perspectiva ac-

tual, de les persones joves que
s’infecten ara i que no tenen el

record dels qui van viure la sida
com una tragèdia, tot sembla
molt fàcil. Però no ho ha estat en
absolut. Ha costat un món arri-
bar on som ara”, valora Clotet,
que, a més de dirigir IrsiCaixa,
continua visitant pacients cada
dimecres.
Arribar on som ara ha estat

possible gràcies a tot el que s’ha
après sobre el sistema immuni-
tari des que es va identificar la

sida com una malaltia nova el
1981. Perquè les cèl·lules del sis-
tema immunitari, que són els
objectius que ataca el VIH, tam-
bé són les úniques que poden
aturar-lo.
IrsiCaixa ha contribuït a

aquesta comprensió millor del
sistema immunitari amb les se-
ves investigacions sobre com
s’amaga el VIH a l’organisme
durant el tractament amb anti-
retrovirals: amb el projecte de
desenvolupar una vacuna con-
tra el VIH basada en anticossos
que neutralitzin múltiples so-
ques del virus; amb la identifica-
ció de pacients que han aconse-
guit eliminar el virus de l’orga-
nisme després de rebre un
trasplantament de medul·la òs-
sia, o amb el descobriment de la
porta d’entrada del virus en el
sistema immunitari (una inves-
tigació que els lectors de La
Vanguardia van votar el 2013
com a guanyadora del premi
Vanguardia de la Ciència).
Però, igual com els ha passat a

instituts d’investigació, d’altres
països que es van focalitzar ini-
cialment en el VIH, IrsiCaixa
s’ha trobat que la seva especia-
lització en el sistema immunita-
ri pot ser útil per millorar la

El factor humà

Leticia de Mattos i
Bonaventura Clotet
(foto central) co-
menten un treball
dut a terme en un

laboratori d’alta
seguretat de l’IrsiCai-
xa. A sota, Javier
Martínez-Picado
(esquerra) i Julià
Blanco
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L’institutIrsiCaixa
obrenoves línies
d’investigació
apartirdels
avençossobre
elsistema
immunitari

EL EPO TATGE

comprensió, la prevenció i el
tractament d’altres malalties.
A Copenhaguen (Dinamarca),

el centre d’investigació Chip (el
nom ve de les inicials en anglès
de Programa d’HIV de Copen-
haguen) recentment s’ha recon-
vertit en el Centre d’Excel·lèn-
cia per a la Salut, Immunitat i
Infeccions.
A la Universitat de Glasgow

(Regne Unit), ara la investigació
sobre el VIH es fa a l’Institut
d’Infecció, Immunitat i Infla-
mació.
A IrsiCaixa, el nom del qual

deriva d’Institut de Recerca de
la Sida, les investigacions tam-
poc no es limiten al VIH, sinó
que s’estenen a d’altres infecci-
ons, al càncer o al camp emer-
gent del microbioma.
“Els últims anys, amb el des-

envolupamentde les immunote-
ràpies, hem vist la importància
que té el sistema immunitari per
controlar el càncer”, destaca Le-
ticia de Mattos, que s’ha incor-
porat aquest any a IrsiCaixades-
prés d’haver desenvolupat la se-
va carrera científica a l’hospital
Memorial Sloan Kettering de
Nova York, a la Universitat de
Cambridge i a l’Institut d’Onco-
logia de Vall d’Hebron (VHIO).

El seu projecte d’investigació
actual consisteix a desenvolu-
par, en combinació amb el de-
partament de Ciències de la Vi-
da del Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC), vacunes per
millorar el tractament del mela-
noma i del càncer de mama tri-
ple negatiu –un tipus de càncer
de mama per al qual falten terà-
pies-.
“Volem identificar les proteï-

nes de cada tumor que tenen
més capacitat d’estimular el sis-
tema immunitari. Si adminis-
trem aquestes proteïnes, que
anomenem neoantígens immu-
nogènics, esperem potenciar
l’acció del sistema immunitari
contra les cèl·lules tumorals”,
explica De Mattos. Si funciona,
“podrem obtenir una immuno-
teràpia personalitzada per a ca-
da pacient”.
“Quan vam començar amb el

VIH, nohauríempensatmai que
en un futur estaríem treballant
per millorar els tractaments del
càncer”, explica Clotet, que ad-
verteix que “no volem fer d’on-
còlegs, sinó ajudar els oncòlegs
perquè puguin atendre millor
els pacients”.
Per administrar els neoantí-

gens immunogènics, De Mattos

té previst fer servir uns vehicles
microscòpics desenvolupats per
Julià Blanco i el seu equip a Irsi-
Caixa. Anomenats VLP (per les
inicials en anglès de Partícules
Similars a Virus), són càpsules
que transporten proteïnes. Con-
sisteixen en virus de la sida
(VIH) als quals s’ha retirat el
material genètic original, com
un ou del qual s’hagués tret el
rovell. Es converteixen en partí-
cules víriques innòcues, i se’ls
afegeixen les instruccions per
produir els neoantígens.
I de la mateixa manera que

poden produir antígens contra
tumors, també els poden produ-
ir contra infeccions. Julià Blan-
co està estudiant ara com utilit-
zar els seus VLP per desenvolu-
par vacunes contra la sífilis (de
la qual s’encomanen 12 milions
de persones a l’any, segons les
dades més recents de l’Organit-
zació Mundial de la Salut), con-
tra el virus sincitial respiratori
(una de les principals causes
d’infeccions respiratòries en la
infantesa) i, també, contra el
mateix VIH.
Paral·lelament, l’equip de Ja-

vier Martínez-Picado investiga
com eliminar completament el
VIH de l’organisme de les per-
sones infectades amb l’objectiu
d’aconseguir que el que és actu-
alment una malaltia crònica es
converteixi en una infecció gua-
rible en el futur . I l’equip de Ro-
ger Paredes estudia com el mi-
crobioma vaginal i l’intestinal
modulen el sistema immunitari i
afecten el risc de transmissió del
VIH amb l’objectiu de millorar
la prevenció.
Però res de tot això no seria

possible sense finançament.
Aquí és on el doctor Clotet es
treu la bata de metge i es posa el
barret de recaptador de fons. En
realitat, és un retorn als orígens,
perquè així és comvapoder fun-
dar IrsiCaixa.
Tot va començar el 1992 quan

va organitzar, amb la seva dona,
AnnaFresquet, una exposicióde
pintura al Palau Robert de Bar-
celona per recaptar fons contra
la sida. Per canalitzar les donaci-
ons, l’any següent va crear la
Fundació Lluita contra la Sida. I
a partir de la fundació, que, des
del principi, va comptar amb el
suport de La Caixa i de la Gene-
ralitat, va poder engegar l’insti-
tut IrsiCaixa.
La fundació continua activa

organitzant la gala benèfica anu-
al People in Red, que aquest any
se celebrarà el 18denovembre al
Sant Jordi Club, l’annex del Pa-
lau Sant Jordi a Barcelona. Els
beneficis es destinen íntegra-
ment a la investigació, tant clíni-
ca per millorar l’atenció que re-
ben els portadors del VIH, com
bàsica per millorar la prevenció
i els tractaments de cara al futur.
“La idea d’organitzar un esde-

veniment per recaptar fons a
l’estil americà la va impulsar
Miguel Bosé, que va ser l’ambai-
xador de la gala durant vuit
anys”, recorda Clotet. El nou
ambaixador de People in Red
des de l’any passat és el presen-
tador Jesús Vázquez i l’organit-
zació va a càrrec de Toni Cruz i
MònicaCarbonell. “Amés dedi-
namitzar la investigació –afe-
geix–, la gala és útil per mante-
nir la conscienciació sobre una
malaltia que encara està unami-
ca estigmatitzada, de la qual a
Espanya s’infecten trenta perso-
nes al dia i que cada any al món
continua matant un milió de
persones”.c

DE LA SIDA AL CÀNCER

La immunoteràpia del
càncer i elmicrobioma
destaquen entre les
noves àrees de treball

VINT-I-CINC ANYS D’ACTIVITAT

El 2020 l’institut
fa un quart de segle
convertit en referent
internacional

LA CLAU DE L’ÈXIT

Clotet destaca
“el suport sostingut
de la Generalitat i de
la Fundació La Caixa”


