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L’equip d’investigadors de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, encapçalat pel metge manresà Pere-Joan Cardona (a l’ esquerra, a primer terme)
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La vacuna ‘manresana’, més a prop
Un investigador manresà obté el finançament per començar a aplicar una vacuna contra la tuberculosi

Uns 2.000 milions de perso-
nes al món estan afectades
d’infecció tuberculosa. Ca-
da any hi ha 8 milions de ca-
sos nous de tuberculosi i 3
milions de persones moren
a causa de la malaltia. L’in-
vestigador manresà Pere-
Joan Cardona,que fa un any
va patentar una vacuna, ha
aconseguit ara els diners per
inocular-la a persones sanes
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L’equip d’investigadors de l’ins-
titut de recerca de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pu-
jol, de Badalona, encapçalat pel
metge manresà Pere-Joan Car-
dona, que fa un any va patentar
una vacuna terapèutica per trac-
tar la tuberculosi en persones in-
fectades, ha aconseguit, final-
ment, que un grup inversor hagi
posat diners per finançar la pri-
mera fase del projecte, que és la
inoculació en persones sanes.«Es
tracta, sens dubte, d’una gran no-
tícia, ja que ara el projecte Ruti té
el capital necessari per tirar enda-
vant aquesta fase clínica, decisiva
per saber la manca de toxicitat i la
immunogenicitat de la vacuna. A
partir d’aquí podrem fer estudis
d’eficàcia», explica Cardona.

El grup inversor en qüestió és
Fons Innocat, i l’aportació econò-
mica en aquest projecte,que des-
envolupa l’empresa biomèdica
Archivel Farma,és de 2,5 milions
d’euros (gairebé 416 milions de
pessetes). La nova vacuna, disse-
nyada per l’equip de Pere-Joan
Cardona, ja ha superat els pri-
mers assajos preclínics i en
aquests moments estan fent trà-
mits per obtenir l’autorització
per iniciar la primera fase d’assa-
jos en persones, que en principi

es tiraria endavant l’any 2006.
Cardona també ha volgut des-

tacar l’entrada de Fons Innocat
en una companyia de biotecnolo-
gia com Archivel Farma per tirar
endavant els processos regula-
dors que permetran executar la
primera fase amb la vacuna Ruti.
«És un fet pràcticament únic al
nostre país, i això demostra que hi
ha un interès pel tema biotecnolò-
gic, que és el que en definitiva té
més valor afegit actualment, mal-
grat que també comporti un alt
risc», diu el metge manresà.

La vacuna, batejada amb el
nom de Ruti en honor de la mun-
tanya on és edificat l’hospital, és
fruit de la investigació científica
liderada per Pere-Joan Cardona,
responsable de la unitat de Tu-

berculosi Experimental del ser-
vei de Microbiologia de l’Hospi-
tal Germans Trias i Pujol, de Ba-
dalona, més popularment cone-
gut amb el nom de Can Ruti. Su-
perada la fase de ciències bàsi-
ques, el projecte va interessar al
doctor José Martínez Martínez,
president d’Archivel Technologi-
es SL, empresa especialitzada en
el desenvolupament de projectes
avançats relacionats amb el medi
ambient, la indústria química i la
biotecnologia.

La infecció tuberculosa latent
continua sent avui dia un proble-
ma de salut primordial. Actual-
ment, 2.000 milions de persones
arreu del món estan afectades
per aquesta infecció. Cada any
apareixen 8 milions de casos

nous de tuberculosi, i 3 milions
de persones moren a causa de la
malaltia. Ruti és una vacuna dis-
senyada per actuar terapèutica-
ment en els infectats amb un trac-
tament més curt i més eficaç que
el dels antibiòtics actuals. Gràci-
es a la col·laboració entre la Fun-
dació per a la Recerca Biomèdi-
ca d’aquest centre de la Xarxa
Hospitalària d’Utilització Públi-
ca de Catalunya, el Fons d’Inves-
tigacions Sanitàries i l’empresa
privada, s’ha aconseguit avançar
significativament en la investiga-
ció i el desenvolupament de la
vacuna, la qual cosa ha permès
aquest any superar la fase d’assa-
jos preclínics amb ratolins i coni-
llets d’índies,que ha requerit una
inversió conjunta superior als

800.000 euros.Les previsions són
que el 2008 s’iniciï la segona fase
dels assajos clínics, que necessi-
ten unes inversions d’entre 10
milions i 20 milions d’euros.

La tuberculosi, juntament amb
la sida i la malària, és la malaltia
infecciosa que més atenció està
obtenint d’organismes públics
com l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) o la Unió Euro-
pea, que preveu dedicar en el VI
Programa Marc 400 milions
d’euros per combatre aquestes
tres malalties.

També s’hi interessen fundaci-
ons privades,com la Bill and Me-
linda Gates Foundation, que ha
previst donar centenars de mili-
ons de dòlars a la lluita contra
aquestes malalties.
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