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CÀNCER 
Edicions 1992, 1994, 2004 i 2012 

 

EL RISC DE RECAIGUDA EN LA LEUCÈMIA ES POT PREDIR  

Gràcies a la recerca finançada s’han iden�ficat pacients amb leucèmia amb un alt risc de recaiguda després de finalitzar la pri-

mera quimioteràpia. Això pot permetre planificar tractaments més agressius per a aquests pacients. Els resultats s’han incor-

porat als nous protocols assistencials. 

ES CREA EL REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA  

La primera edició de La Marató de TV3 va ser la impulsora del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), una base que 
ha permès:  

• Disposar de més de 130.000 donants de medul·la òssia �pificats i de més de 58.000 unitats de sang de cordó umbilical. 

• Sensibilitzar la població catalana de la importància de fer-se donant de medul·la òssia. 

• Ampliar les mostres, a més de les de medul·les òssies, a les de sang perifèrica o circulant i d’unitats de sang de cordó 
umbilical. 

• Poder oferir als pacients i als equips mèdics la possibilitat d'accedir als milions de donants d’arreu del món.  

• Coordinar més de 5.000 trasplantaments hematopoè�cs (de medul·la òssia, de sang del cordó umbilical o de sang peri-
fèrica). 

L’AGRESSIVITAT DEL CÀNCER D’ÚTER VE MARCADA PER LES VARIANTS MOLECULARS DEL PAPIL·LOMA 

Un estudi sobre les variants moleculars del virus del papil·loma humà relacionades amb la proliferació del càncer de coll d’úter 

va permetre iden�ficar aquells pacients amb més probabilitat de desenvolupar una malal�a més agressiva i, per tant, de pre-

sentar una supervivència inferior. 

ES DETECTEN ALTERACIONS GENÈTIQUES HERETADES EN ELS CÀNCERS DE MAMA I D’OVARI   
 
El projecte ha aconseguit:  

• Introduir serveis clínics de consell/assessorament genè�c que a par�r d’aquest segle s’ha cons�tuït en el ‘Programa de 
Càncer Hereditari’, que s’ofereix dins la xarxa assistencial pública. 

• Iden�ficar els individus portadors, que es podrien beneficiar de mesures preven�ves, terapèu�ques o de seguiment, 
adequades a la seva condició. 

• Inves�gar sobre un tema que en l’actualitat con�nua sent un àmbit capdavanter en la recerca relacionada amb el càn-
cer, no sols quant als gens de predisposició, sinó també quant a biomarcadors, a nivell de gens i proteïnes, que possibili-
ten tractaments més efec�us i personalitzats. 
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CREADA LA PRIMERA UNITAT ESPECIALITZADA EN ALZHEIMER I SÍNDROME DE DOWN 
 

Entra en funcionament a Catalunya una unitat pionera especialitzada a tractar i inves�gar l'Alzheimer en les persones amb 

síndrome de Down. Més de la meitat dels que superen els 60 anys acaben desenvolupant l'Alzheimer. 

L’ESTIMULACIÓ CEREBRAL PROFUNDA ÉS EFICIENT PER AL TRACTAMENT DEL PARKINSON  

Aquesta inves�gació ha: 

• Contribuït al coneixement de les caracterís�ques, efec�vitat i seguretat de les tècniques d’es�mulació cerebral profun-

da en la malal�a de Parkinson. 

• Contribuït al reconeixement internacional de l’equip inves�gador, així com al fet de ser considerats pioners d’aquestes 

tècniques en el nostre entorn. 

• Contribuït al fet que l’es�mulació cerebral profunda es recomani en les guies internacionals de pràc�ca clínica per a 

malalts de Parkinson adequadament seleccionats i atesos en centres ben qualificats. 

• Contribuït a fer que l’es�mulació cerebral profunda, en pacients ben seleccionats de malal�a de Parkinson avançada, 

hagi passat de ser una tècnica experimental a ser un procediment terapèu�c ú�l en centres amb la qualificació tècnica 

necessària per a la seva execució. 

NEUROLÒGIQUES 
Edicions 1996, 2005 i 2013  

S’EVITA LA MORT DE 1.700 PERSONES AMB UN MODEL D’ATENCIÓ ORGANITZADA I INTEGRADA DE 

L’ICTUS AGUT  

El projecte ha estat l’accelerador de tot un projecte organitza�u i integrat a la pràc�ca clínica. S’ha aconseguit:  

• Desplegar la xarxa de TeleIctus, que permet l’avaluació experta del pacient a distància. 

• Triplicar els tractaments de reperfusió, que és el tractament eficaç per a aquesta malal�a. 

• Evitar la mort de 1.706 persones. 

• Obtenir un estalvi en termes monetaris de 520.384.410,28 €. 

• Consolidar una xarxa estable d’inves�gadors de tots els centres amb la creació d’un registre per a la recerca i avaluació. 
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CARDIOVASCULARS 
Edicions 1995, 2007 i 2014 

ES DEMOSTRA QUE EL CAUSANT DE LA SÍNDROME DE KAWASAKI ES TRANSMET PER L’AIRE   

L’estudi demostra que l’agent que causa la malal�a de Kawasaki, la cardiopa�a infan�l més important a escala mundial, es 

transmet per l’aire a grans distàncies. S’ha desenvolupat un model predic�u de l’aparició de casos que pot representar una 

eina important de cara a la prevenció i l’adopció de mesures sanitàries. El projecte s’ha fet en col·laboració amb ins�tucions 

pres�gioses d’altres països, com el Japó i els Estats Units.  

BIOIMPLANTS DE CÈL·LULES MARE MILLOREN EL BATEC DEL COR EN RATOLINS DESPRÉS D’UN INFART 

Quan es produeix un infart de miocardi, el cor perd força per bategar a causa de la mort de les cèl·lules de l’àrea lesionada, 

que han deixat de rebre sang des de les artèries coronàries. Recuperar part de la força per bombar la sang és un dels objec�us 

que persegueixen els professionals que estudien la regeneració del cor. Aquest grup de recerca ha demostrat que un implant 

de cèl·lules mare en ratolins redueix la mida de l’infart i millora la funció cardíaca.  

DIABETIS  
Edició 1998  

COMPROVADA L’EFICIÈNCIA DEL TUNGSTAT SÒDIC EN LA REGENERACIÓ DE LES CÈL·LULES  

RESPONSABLES DE REGULAR LA INSULINA  

El finançament de La Marató de TV3 ha estat l’accelerador per poder contribuir al coneixement dels mecanismes de l’ac�vitat 

del tungstat de sodi. S’ha aconseguit:  

• Descobrir que una sal, el "tungstat sòdic", afavoreix la regeneració de les cèl·lules Beta del pàncrees, responsables de la 
regulació del mecanisme de la insulina. 

• Comprovar que el tractament amb tungstat també indueix a un increment en la síntesi d’insulina. 

• Desenvolupar una nova línia de recerca per demostrar l’efecte an�obesitat de les sals de tungstat. 
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LESIONS MEDUL·LARS  

I CEREBRALS  ADQUIRIDES 
Edició 2010 

CREAT UN MARCAPÀS ACTIVAT PER LLUM CAPAÇ DE CONTROLAR L’ACTIVITAT DELS CIRCUITS  
NEURONALS 
 
L’èxit dels assajos amb capgrossos fa que els resultats obtinguts es puguin traslladar a rosegadors, utilitzant models experi-
mentals de lesions traumàtiques del sistema nerviós. Es van crear uns compostos amb ac�vitat regulada per la llum que exer-
ceixen control sobre els circuits neuronals de forma selec�va. D’aquesta manera, es poden controlar els circuits responsables 
de l’ac�vitat motora i de les neurones afectades per una lesió. L’eina obre portes a la recuperació funcional del teixit nerviós 
danyat. 

LA MUSICOTERÀPIA ÉS EFICAÇ PER RECUPERAR LA PARLA DESPRÉS D’UN DANY CEREBRAL AGUT  
 

Els resultats ob�nguts han evidenciat l’eficàcia de la musicoteràpia en la rehabilitació del llenguatge de persones amb afàsia 

no fluent, ha reconegut la musicoteràpia com un tractament rehabilitador i la seva bona acceptació ha permès la creació de la 

primera coral de persones afàsiques d'Espanya.  

ELS NENS AMB TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC MILLOREN L’ATENCIÓ, LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA 
GRÀCIES A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ COGNITIVA 
 

L’estudi ha demostrat que un programa combinat de rehabilitació cogni�va mitjançant la robò�ca d’assessorament i psicoedu-

cació dirigit als pares i a l’escola millora l’atenció, la cognició i la conducta dels nens que han �ngut un trauma�sme cranioen-

cefàlic.  
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MENTALS  
Edicions 2000 i 2008 

PRIMERS PASSOS PER TRAÇAR EL MAPA GENÈTIC DE L’AUTISME 

 

S’han identificat factors de risc comuns en 5 gens a partir de l’estudi internacional de 1.000 pacients amb aquesta malaltia, el 

que suposa el primer pas per traçar el paisatge genètic complet de l’autisme. Això conduirà al desenvolupament d'eines di-

agnòs�ques basades en la genè�ca que complementaran els protocols clínics actuals, i també a la iden�ficació de possibles 

dianes per a nous enfocaments terapèu�cs. 

S’IDENTIFIQUEN XARXES CEREBRALS VINCULADES AMB LA DEPRESSIÓ 

Identificades diverses xarxes cerebrals responsables de l’estat d’ànim i la seva vinculació amb la depressió a través d’una nova 

tècnica d’imatge. Aquesta troballa permetrà desenvolupar nous tractaments mitjançant es�mulació magnè�ca o elèctrica per 

modular-les i millorar els símptomes de la malal�a. 

MINORITÀRIES  
Edició 2009 

IDENTIFICADA UNA NOVA ATÀXIA HEREDITÀRIA  

Dos casos d’atàxia en una mateixa família, amb uns símptomes que no corresponien als de les atàxies corrents ni a cap dels 

30 subtipus genèticament determinats, va donar la pista al grup d’investigadors que es tractava d’un nou tipus d’aquesta pa-

tologia minoritària.  Els científics han identificat  5 gens prèviament no associats a les atàxies i han descobert més de 10 de-

fectes genètics nous responsables d’aquest tipus de malalties.  Han desenvolupat noves eines de diagnòstic genètic i molecu-

lar.  

S’IDENTIFICA LA CLAU DE L’AGRESSIVITAT I LA METÀSTASI EN EL RABDOMIOSARCOMA 

 

S’identifiquen dues proteïnes clau en l’agressivitat i la capacitat de metàstasi del rabdomiosarcoma, que representa el 8% dels 

càncers infantils. El descobriment obre la porta a bloquejar la metàstasi en aquest tipus de càncer. Durant el 2016, els cientí-

fics volen dur a terme un assaig clínic.  
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CREADES ESTRUCTURES RENALS TRIDIMENSIONALS  

El projecte ha aconseguit generar per primera vegada estructures renals tridimensionals a partir de cèl·lules mare humanes, 

que el mateix centre ha qualificat com a “minironyons”, un gran avenç que permetrà millorar el tractament de malalties re-

nals. 

IDENTIFICAT UN DELS FACTORS CAUSANTS DE LA DEGENERACIÓ MUSCULAR EN L’ENVELLIMENT 

El projecte ha identificat un mecanisme fisiològic que intervé en el procés d’envelliment irreversible de les cèl·lules mare mus-

culars en organismes d’edat molt avançada. Aquesta troballa recent proporciona una base per atenuar la pèrdua de capacitat 

regenerativa del múscul en persones d’edat molt avançada, de manera que s’allargaria la longevitat de les cèl·lules musculars 

de les persones grans.  

REGENERACIÓ I TRASPLANTAMENT 

D’ÒRGANS I TEIXITS  
Edicions 1999 i 2011 

ES DEMOSTRA L’EFICIÈNCIA D’UN FÀRMAC PER TRACTAR LA SÍNDROME HEPATORENAL EN PERSONES 

QUE ESPEREN UN TRASPLANTAMENT DE FETGE  

El treball ha contribuït a avançar en el coneixement dels efectes de la terlipresina acompanyat d’albúmina en el tractament de 

la síndrome hepatorenal. S’ha aconseguit:  

• Demostrar que la terlipresina acompanyada d’albúmina és un tractament eficaç per tractar la síndrome hepatorenal en 

malalts candidats de trasplantament de fetge. 

• Recomanar l’ús de terlipresina acompanyada de l’albúmina com a primera elecció en el tractament de la síndrome he-

patorenal de tipus 1, presentat en totes les guies internacionals de pràctica clínica. 

• Posar la rellevància en el fet que la síndrome hepatorenal ha de ser tractada amb vasoconstrictors com la terlipresina 

abans del trasplantament de fetge per millorar l'evolució posttrasplantament. 
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GENÈTIQUES HEREDITÀRIES 
Edició 1997 

S’ESBRINEN ELS FACTORS IMPLICATS EN LA METÀSTASI DE L’ADENOPOLIPOSI FAMILIAR, UNA MALAL-
TIA QUE PROVOCA PÒLIPS A L’EPITELI DEL CÒLON  

La inves�gació ha contribuït a esbrinar els factors que permeten que les cèl·lules epitelials facin metàstasi. S’ha aconseguit:  

• Revolucionar el món cienVfic amb el descobriment de l’agent clau per desenvolupar el procés conegut com a transició 
epitelimesènquima, i que està implicat en la invasió tumoral, el gen SNAI1 de la proteïna Snail1 

• Obrir noves àrees de recerca relacionades amb el tema 

RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES 
Edició 2003 

ES DESPLEGA UN SERVEI INNOVADOR D’ATENCIÓ INTEGRADA PER A PERSONES AMB MALALTIES RESPI-
RATÒRIES CRÒNIQUES 

El finançament de La Marató de TV3 ha estat l’accelerador per poder contribuir al desplegament de serveis innovadors d’aten-
ció integrada per a malalts crònics (no únicament en malal�a pulmonar obstruc�va crònica o MPOC) a nivell territorial. S’ha 
aconseguit:  

• Comprovar que els pacients amb atenció integrada tenen una taxa menor d’hospitalització i menys reingressos hospita-
laris que els pacients amb tractament convencional. 

• Implementar una plataforma tecnològica TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) que dóna suport a la ges�ó 
de diversos programes de Servei d'Atenció Integrada del centre amb la contribució de l’empresa derivada, Linkcare He-
alth Services SL.  

• Desenvolupar moltes eines pel que fa a la mobilitat, ges�onades des de la plataforma tecnològica implementada, que 
permeten un canvi en el tractament del pacient i del procés assistencial.  
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SÍNDROME DE DOWN 
Edició 1993  

PRIMERA BASE DE DADES SOBRE LA POBLACIÓ DE PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN 

Gràcies a La Marató del 1993, es disposa de la primera base de dades sobre la població de persones amb síndrome de Down, 
així com de les taules de creixement, que són eines que es fan servir a tot el món com a punt de referència i que permeten 
avaluar si els infants entre 0-15 anys amb aquesta alteració creixen de manera adequada per a la seva edat. 

IDENTIFICAT UN NOU GEN IMPLICAT EN LA SÍNDROME DE DOWN  

Un projecte va iden�ficar un nou gen al cromosoma 21, USP25, potencialment implicat en la síndrome de Down. A més, es va 
perfeccionar una tècnica de PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) que ara es fa servir en diversos laboratoris per diagnos-
�car trisomies del cromosoma 21 (totals o parcials) en fetus i iden�ficar-ne l’origen parental. 

El VIH JUGA UN PAPER CLAU EN LES ALTERACIONS DEL TEIXIT ADIPÓS 

Els resultats ob�nguts a par�r d’aquest projecte han permès avançar molt en el coneixement cienVfic de les infeccions per 
virus d’immunodeficiència humana o VIH, com la lipodistròfia (distribució anòmala de greix corporal) i la lipomatosi 
(proliferació  tumoral de greix). S’ha aconseguit:  

• Demostrar que la infecció vírica de VIH juga un paper clau en les alteracions del teixit adipós (conegut popularment 
com greix corporal) i que, juntament amb el tractament rebut en contra del virus, poden desembocar en l’aparició de la 
síndrome de la lipodistròfia. 

• Demostrar que l’aparició de lipomatosi en malalts amb VIH té unes caracterís�ques específiques pròpies. 

• Avançar molt en la recerca del metabolisme del greix en qualsevol persona, tant en els afectats per la SIDA com en els 
que no n’estan afectats. 

SIDA  
Edició 2001 


