La fàbrica de cèl·lules imparables
Un projecte de:

Aquest dibuix el va fer
el Francesc d’11 anys.
Amb ell ens explicava
com vivia quan tenia 4
anys i li van
diagnosticar un
limfoma, un càncer de
la sang.

I aquest el va dibuixar
alguns anys després.
Tenia clar que es
necessitaven cèl·lules
armades fins a les
dents per combatre les
cèl·lules tumorals.

I això és el que volem fer: armar les cèl·lules “bones” fins a les
dents per combatre el limfoma. Però no qualsevol cèl·lula. No.
Volem seleccionar les més potents, els limfòcits T.

Et presentem:

La fàbrica de cèl·lules imparables

EL CÀNCER
HEMATOLÒGIC

La leucèmia i els
limfomes són els
càncers de la sang
més habituals.

El càncer hematològic és el que
comença en el teixit que forma la
sang, com la medul·la òssia, o en
les cèl·lules del sistema immunitari

◌ Cada any, més de 5.000 persones són
diagnosticades de leucèmia a l’Estat espanyol, és el
càncer infantil més freqüent (un 30% de les
neoplàsies en nens).

◌ A més de la leucèmia, potser el càncer de la
sang més conegut, moltes persones també són
diagnosticades de limfomes, mieloma múltiple,
síndromes mielodisplàstiques, entre molts altres.

* Segons dades de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH).

SITUACIÓ
ACTUAL

Els limfomes són
els càncers de la
sang més
freqüents.

Cada any 7.500* persones són
diagnosticades de limfoma a l’Estat
espanyol.

◌ El limfoma és un dels 10 tipus de càncer més
freqüents en adults.

◌ El limfoma és el tercer càncer més freqüent en
nens **.

◌ És un càncer del sistema limfàtic, el qual
contribueix de manera principal a formar i activar el
les defenses de l'organisme.

* Segons dades de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH).
** Segons dades de l'informe del Registre Espanyol de Tumors Infantils (RETI-SEHOP) 1980-2016 presentat el maig de 2017.

SITUACIÓ
ACTUAL

Tradicionalment, els limfomes es
divideixen en:

◌ Limfoma de Hodgkin

► És un càncer que afecta
sobretot a persones joves (15-35
anys)
► Representa aprox. el 15-20%
de tots els limfomes.
► El 80% tenen bon pronòstic. És
un dels càncers més curables.

◌ Limfomes no Hodgkin
Els pacients de
limfoma de
Hodgkin
acostumen a ser
persones molt
joves.

► Hi ha més de 30 tipus diferents amb
característiques i pronòstics molt
diferents.
► Es caracteritzen com agressius o
indolents.
► Un dels seus subtipus, el limfoma
difús de cèl·lules B grans, té una gran
prevalença. Suposa el 30% de tots els
limfomes no Hodgkin.

PRONÒSTIC

Són moltes persones cada any les que
pateixen linfoma, més de 7.500 cada any
a l’Estat espanyol però… es recuperen
tots i totes?

◌ La majoria de pacients amb limfoma de Hodgkin es recuperarà. El 80% es restableix després de
sotmetre a cicles intensius de quimioteràpia i, sovint, a un autotrasplantament de medul·la òssia. Pels que
aquest protocol de tractament fracassa, el següent "pas" és habitualment un trasplantament haploidèntic
(d'un familiar 50% compatible). Tanmateix, la meitat d'aquests pacients recauen del seu limfoma.

◌ En el cas dels pacients amb limfomes no Hodgkin agressius, també són tractats amb fàrmacs
quimioteràpics i radioteràpia. Els que recauen necessitaran un autotrasplantament de medul·la òssia o, en
alguns casos, un trasplantament d'un donant, amb les complicacions i mortalitat que això implica.

I si el limfoma torna o és resistent al tractament?
Avui dia, RES.

IMMUNOTERÀPIA

Què es la immunoteràpia?
◌ La nostra medul·la òssia fabrica limfòcits T, les principals
cèl·lules que defensen el nostre organisme d'infeccions.
Podríem dir que són cèl·lules "naturalment" assassines
programades per defensar-nos de qualsevol atac al nostre
cos.
No, de qualsevol atac no. No "detecten" les cèl·lules tumorals
dels limfomes o les leucèmies.

◌ Hi ha un tipus de limfòcits T, extremadament eficaços
encara que poc nombrosos, són els limfòcits T de memòria.

I si féssim que aquests limfòcits T de memòria
poguessin “trobar” el limfoma o la leucèmia?

Com funciona?

CART anti
CD30

CÈL·LULA
TUMORAL

anti CD30

Antígen
CD30

anti CD30

anti CD30

Les cèl·lules tumorals
d'alguns tipus de limfoma
com el limfoma de Hodgkin
o els limfomes T com ara el
limfoma anaplàsic de
cèl·lules grans, tenen uns
receptors anomenats CD30.

Seleccionarem un tipus de
limfòcits T minoritaris però
molt potents anomenats
limfòcits T de memòria,
unes cèl·lules que tots
tenim al nostre organisme.

anti CD30

anti CD30

Volem dotar
aquestes cèl·lules
d'una "arma" antiCD30 carregada
prèviament per un
lentivirus.

CART anti
CD30

CART CD30

Com funciona?
Quimioteràpia
d’acondicionament
Infusió de les
cèl·lules anti CD30

leucoafèresi
S'extreuen els
limfòcits T del
pacient i se
seleccionen els
limfòcits T de
memòria

Una sala blanca és una sala especialment
dissenyada per obtenir baixos nivells de
contaminació. Ha de tenir els paràmetres
ambientals estrictament controlats: partícules
en aire, temperatura, humitat, flux d'aire,
pressió interior de l'aire, il·luminació ...

Pacient de limfoma de Hodgkin o
limfoma T que ha esgotat l'arsenal
terapèutic habitual

1

Mitjançant un
lentivirus, infectem
aquests limfòcits T
amb un virus
perpetu anti CD-30 i
els multipliquem al
laboratori. Tot això
en una sala blanca.

2

3

4

PREVISIÓN

Què podem esperar d’aquest
tractament d’immunoteràpia anti
CD30?

◌ La teràpia CAR-T s'ha convertit en un dels enfocaments terapèutics més prometedors per
al limfoma. L'antigen CD30 s'expressa en pràcticament tots els limfomes de Hodgkin i diversos subtipus
de limfomes no Hodgkin. Aquests són sensibles a la resposta immune cel·lular i al tractament dirigit
per anticossos, el que fa que el CD30 sigui un objectiu excel·lent per a CAR-Ts.

◌ Només existeixen 2 assaigs clínics arreu del món, als Estats Units i a la Xina amb resultats
previs positius tot i que només s'han pogut tractar poc més de 30 pacients. "La fàbrica de
cèl·lules imparables" serà el primer assaig clínic per a limfomes T i limfoma de Hodgkin de l’Estat
espanyol i d'Europa.

◌ Els CAR-Ts CD30 són segurs i poden conduir a respostes clíniques en pacients
amb els tipus de limfoma abans esmentats.

COM?

L'Agència Espanyola del
medicament requereix 3
proves exitoses amb el
CART CD30 en condicions
GMP *

Com ho farem?

Presentarem tota la
documentació exigida a
l'Agència.

L'Agència té 3 mesos per
verificar presencialment el
projecte i donar la seva
autorització.

* Les mateixes condicions que farien en cas d'un pacient i no un ratolí de laboratori.

Es començarà l'assaig clínic
amb 10 pacients
seleccionats de tot l’Estat
espanyol

QUI

Qui ho durà a terme?

◌ L'equip del Dr. Javier Briones té
àmplia experiència en
immunoteràpia.

◌ Formen part del Servei
d'Hematologia de l'Hospital
Universitari Sant Pau de
Barcelona.

◌ El Dr. Briones és investigador
del Campus Sant Pau de l'Institut
de Recerca de contra la Leucèmia
Josep Carreras i director adjunt
del Grup d'immunoteràpia CART
de la Societat Espanyola
d'Hematologia i Hemoteràpia
(SEHH).

EN
ACCIÓ

Perquè necessitem el teu suport?
◌ El projecte La fàbrica de cèl·lules imparables neix amb
l'impuls i suport de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia i de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras.

◌ El 2015, mitjançant una campanya de captació de fons
col·laborativa*, vam recaptar els fons necessaris per adquirir
un instrument necessari per a "fabricar" els CARTs. Un equip
Prodigy®, una màquina necessària per inocular amb un virus
els limfòcits T de forma absolutament segura i estanca. I fer
créixer les cèl·lules personalitzades en quantitats suficients
per administrar al pacient.
Però l'explicació tècnica és complicada. Per això, nosaltres en
diem la fàbrica de cèl·lules imparables.
* Campanya “La fàbrica de cèl·lules imparables”.

EN
ACCIÓ

En quin punt estem?
Fase pre-clínica

Hem fet 1 de les 3
validacions en condicions
GMP pel CART CD30.

Hem de presentar tota la
documentació exigida a
l'Agència Espanyola del
Medicament (3 mesos).

Cost mínim per cada prova
de validació:

Cost per preparació de la
documentació especialitzada :

20.000€ en reactius

50.000€

L'Agència té 3 mesos més
per verificar presencialment
el projecte i donar la seva
autorització.

EN
ACCIÓ

En quin punt estem?
Fase clínica I

Estudiar quina dosi podem
administrar a persones
quins efectes secundaris
poden tenir fins a trobar "la
dosi limitant".

Aquests estudis es fan en grups de 3 pacients fins a
trobar la dosi tolerable. Només es permet realitzar
aquesta Fase I de l'assaig clínic amb 10 pacients.
A posteriori es pot ampliar el nombre de pacients.

Cost mínim per assaig en cada pacient:

60.000€ per cada pacient
El nostre objectiu és iniciar la Fase I de l'assaig el 2019

EN
ACCIÓ

Perquè és fonamental iniciar
aquest projecte?
Perquè és l'única oportunitat per a centenars de pacients de limfoma que
cada any recauen.

Perquè els CARTs iniciats als Estats Units són teràpies d'indústries
farmacèutiques amb un cost inassolible per a la majoria de pacients.
Actualment la teràpia CART als Estats Units té un cost que ronda el milió de
dòlars.
Els CARTs acadèmics, com és el nostre cas, tenen un cost molt menor i, a
més, es provaran en un hospital de la xarxa pública espanyola amb
pacients de tot el l’Estat.
Perquè totes les persones susceptibles de sotmetre a aquest tractament
d'immunoteràpia són pacients que no tenen una altra possibilitat
terapèutica. A més, la mortalitat per causa del propi CART és baixa. Cada
vegada s'està perfeccionant més.

LA
INVERSIÓ

DESGLÒS DE CONCEPTES

•

Producció del CART per a cada pacient …………………………… 600.000€

•

Personal de laboratori i clínic per l’assaig …………………………. 120.000€

•

Materials fungibles i models animals per a les validacions en condicions GMP i estudis
immunològics del assaig……………………………………………….150.000€

•

Preparació de la documentació especialitzada i taxes de l’Agència Espanyola del Medicament
……………………………………………………………….. 25.000€

•

Material inventariable (citòmetre) ………………………………………. 105.000€

TOTAL = 1.000.000€

Necessitem un milió d’euros per a fer-ho
realitat.

GRÀCIES!
Aquest projecte no seria possible sense:

