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PRESENTACIÓ DEL DIRECTOR GERENT 
 
 
L’any 2010 ha suposat l’inici d’un nou pla estratègic, elaborat a partir d’un ampli procés 
de reflexió i que ha culminat amb nous reptes per una organització que és i pretén 
continuar sent capdavantera en el seu àmbit d’actuació. El nou pla posa èmfasi en la 
voluntat de mantenir el BST com una empresa innovadora, moderna, eficient i excel·lent, 
que treballa cada cop més en pro del coneixement per maximitzar la creació de valor. És 
per això que la recerca i la innovació són un dels eixos centrals d’aquest nou camí traçat 
durant l’any 2010. 
 
Un any en què hem assolit un altre repte fonamental: el del trasllat de les institucions 
bàsiques de recerca del BST al nou edifici ubicat al 22@, amb el salt qualitatiu que 
aquest fet representa. Noves instal·lacions punteres i més metres quadrats disponibles 
per ser destinats a la recerca i per poder aprofitar les sinèrgies de diferents equips de 
treball que comparteixen l’objectiu comú de continuar generant valor social. 
 
La memòria científica 2010 mostra les principals dades de l’activitat científica del BST al 
2010: 14 nous projectes de recerca, 43 publicacions en revistes de referència i 8 patents 
en tramitació, entre altres fites assolides. Aquestes i altres dades evidencien que la 
recerca forma part de l’activitat quotidiana del BST i que totes les divisions l’han 
incorporat en el seu dia a dia. 
 
En un context d’incertesa econòmica, un equip humà com el del BST ha estat la millor 
garantia, el millor actiu, per poder continuar i avançar en un camí essencial per la vida 
de l’organització. 
 
 
Ramon Pau Pla Illa 
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PRESENTACIÓ DEL DIRECTOR CIENTÍFIC 
 
 
Em plau presentar la Memòria de Recerca de l’any 2010 del Banc de Sang i Teixits. És la 
primera vegada que, com a Director Científic del BST, em dirigeixo per escrit a les 
persones de dins i fora de l’organització. Vull aprofitar l’ocasió per agrair al Consell 
d’Administració i a la Direcció, la confiança atorgada. Faré tot el possible per no 
defraudar les expectatives. 
 
No m’agradaria continuar aquesta introducció sense reconèixer la gran feina i els 
destacats assoliments del meu predecessor en el càrrec, Dr. Ricard Pujol, així com de les 
persones que han col·laborat amb ell en l’àmbit de la recerca als darrers anys. Bona 
prova del que dic és tota la informació objectiva que conté aquesta memòria: projectes 
competitius obtinguts, publicacions, col·laboracions amb altres centres i convenis amb la 
indústria, entre d’altres. És just afirmar que la trajectòria científica del BST està 
consolidada gràcies a l’esforç dels seus investigadors. 
 
Tot i la situació de crisi que ens envolta, tenim un futur ple d’oportunitats. És veritat que 
en el nostre medi vivim un fort ajust pressupostari. Malgrat tot, es manté un 90% de la 
inversió en salut i també una notable proporció en recerca. La situació actual ens obliga a 
ser encara més competitius i innovadors. Estic segur que podem ser-ho, perquè confio 
plenament en el BST, les seves Divisions, els seus Centres i, sobretot, en les seves 
persones. Hem de centrar el nostre esforç en fer recerca en el nostre camp natural, la 
sang i els teixits, tenint en compte que aquesta ha de ser, sobretot, aplicada i útil per la 
societat. La nostra àrea de coneixement experimenta continus i espectaculars avenços, i 
permet obrir possibilitats fins ara insospitades. Hem d’aprofitar tota la capacitat i la 
imaginació que tenim al nostre abast per investigar i fer-ho amb sostenibilitat, 
responsabilitat i centrats en la ciutadania a qui donem servei, sobretot en aquells que 
més ens necessiten perquè estan malalts. 
 
Estic segur que tots plegats farem un camí apassionant en els propers anys. 
 
 
Jordi Sierra Gil 
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1. BANC DE SANG I TEIXITS 
El Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública del Departament de Salut que té per 
missió la gestió i l’administració de la donació, la transfusió i l’anàlisi de la sang i plasma 
sanguini. També actua com a centre d’obtenció i processament de teixits i desenvolupa 
altres línies d’actuació com a centre especialitzat en immunobiologia, anàlisi molecular, 
teràpia cel·lular i medicina regenerativa. 
 

• És l’ens vertebrador del sistema hemoteràpic a Catalunya 
• La activitat del BST s’estén a tots els centres públics i privats de Catalunya i a 

d’altres de l’Estat 
• Pretén ser un centre de primer nivell en la gestió, la innovació i la investigació 

hemoteràpica i tissular 
 
Entre els projectes de recent implantació de l’organització, es troben el Biobanc i el Banc 
de llet materna. 
 
El BST participa en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de 
l’ Institut Català de la Salut, amb gran part dels de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública, amb les Universitats Catalanes i també promou aliances estratègiques amb 
centres investigadors i amb la indústria. 
 
1.1 ÒRGANS DE GOVERN 
 
Els òrgans de govern del Banc de Sang i Teixits són el Consell d’Administració i les 
Comissions delegades. 
 
1.1.1 Consell d’Administració 
 
President: Antoni Esteve Cruella 
Vicepresident primer: Enric Argelagués Vidal    
Vicepresident segon: David Elvira Martínez 
Secretari: Josep Ramon Arisa Clusella 
Vocals: Enric Argelagués Vidal,  Francesc Brosa Llinares, Enric Contreras Barbeta, 
Lourdes Girona Brumós, Josep Fité Benet, Joan Profitós Tuset, José Luís de Sancho 
Martín, Jordi Teruel Boladeras, Jordi Varela Pedragosa, Marc Ibars Badia, Francesc Guerra 
Maestre, Ana Veiga i Josep Maria Piqué Badia 
 
1.1.2 Comissions Delegades 
 
De Ciència i Tecnologia: Enric Argelagués Vidal 
D’Auditoria interna: David Elvira Martínez 
Econòmica: Francesc Brosa Llinares/  Jordi Teruel Boladeras  
De Recursos humans: Enric Contreras 
De Qualitat: Lourdes Girona Brumós/ Josep Maria Fité Benet 
D’Obres: Jordi Varela Pedragosa 
De Comunicació: Joan Profitós Tuset 
 
1.2. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I DE GESTIÓ 
 
1.2.1 Comitè de Direcció 
 
Director gerent: Ramon Pau Pla Illa 
Adjunta a Direcció gerència: Isabel López Asión 
Directora Economicofinancera: Gabriela Marín Cobo 
Directora de Persones i Valors: Esther Solà Saplana 
Director/a de Màrqueting: (vacant) 
Director de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: Albert Herrero Espinet 
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Director de Serveis Generals: Joan Ovejo Cortes 
Director de la Divisió de la Sang: Lluís Puig Rovira 
Directora de la Divisió de Teixits: Aurora Navarro Canturella 
Director de la Divisió de Teràpies Avançades (Xcelia): Joan Garcia López 
Director de la Divisió d'Immunohematologia: Eduardo Muñiz-Díaz 
Director de la Divisió d'Immunobiologia: Ricardo Pujol Borrell 
Director de la Divisió de Coagulopaties Congènites: Rafael Parra López 
 
1.2.2 Comitè de Direcció Assistencial 
 
Director de la Divisió de la Sang: Lluís Puig Rovira 
Directora de la Divisió de Teixits: Aurora Navarro Canturella 
Director de la Divisió de Teràpies Avançades (Xcelia): Joan Garcia López 
Director de la Divisió d'Immunohematologia: Eduardo Muñiz-Díaz 
Director de la Divisió d'Immunobiologia: Ricardo Pujol Borrell 
Director de la Divisió de Coagulopaties Congènites: Rafael Parra López 
 
1.2.3 Comitè de Directors 
 
Barcelona. Vall d’Hebron i Clínic: Dolors Castellà Cahíz 
Barcelona. Sant Pau: Pedro Madoz Resano 
Badalona. Germans Trias i Pujol: Joan Ramon Grífols Ronda 
L’Hospitalet. Bellvitge: Lluís Massuet Bosch 
Manresa. Fundació Althaia/Terrassa. Mútua de Terrassa: Ramon Salinas Argente 
Girona. Dr. Josep Trueta: Joan Profitós Tuset 
Lleida. Arnau de Vilanova: Juan Manuel Sánchez Villegas 
Tarragona. Joan XXIII/Tortosa. Verge de la Cinta/Reus. Sant Joan: Enric Contreras 
Barbeta 
 
1.3 ÒRGANS ASSESSORS 
 
El Comitè Científic Extern i el Comitè d’Innovació seran els òrgans assessors del BST en 
l’àmbit de la recerca  
 
1.3.1 Comitè Científic Extern 
 
L’objectiu d’aquest comitè és posar en coneixement i assessorar la direcció del BST sobre 
la rellevància dels diferents projectes d’investigació i alertar a l’empresa sobre el 
desenvolupament de noves tecnologies que siguin rellevants per als nostres processos 
(vigilància tecnològica). 
 
Aquest comitè també té el deure d’analitzar la situació en la que es troba el BST en 
matèria de recerca i innovació i emetre una sèrie de recomanacions d’enfocament amb 
perspectiva de 5 a 10 anys. 
 
La seva composició ha de ser revisada i actualitzada per tal d’abastar la totalitat de 
productes i serveis que el BST ofereix i vol oferir. És responsabilitat del Director Científic i 
de la Gerència  revisar la composició d’aquest comitè. 
 
1.3.2 Comitè d’Innovació 
 
Aquest comitè té com a principal objectiu realitzar la selecció d’idees que esdevindran 
projectes de recerca i innovació de l’empresa. 
 
També realitzarà l’anàlisi tant externa com interna de la situació de l’empresa en matèria 
d’innovació (des d’una perspectiva més funcional que la realitzada pel Comitè Científic 
Extern). 
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Serà l’encarregat de buscar socis tecnològics i acords de col.laboració amb entitats 
públiques i privades que potenciïn la generació de nous productes i serveis. 
Assumirà la tasca de fer la vigilància tecnològica i de comunicar les cerques a la resta de 
personal innovador de l’organització. 
 
Composició: 

 Un membre de la Direcció-Gerència. 
 El Director Científic del BST. 
 El responsable de cadascuna de les divisions d’activitat i el seus responsables 

científics. 
 Un membre/responsable de les divisions de Tecnologies de la Informació i 

Comunicació / Serveis Generals (quan sigui convenient). 
 Un membre/responsable de la divisió de Marketing 
 Un representant de l’Àrea Corporativa d’Innovació i Projectes. 
 Un representant dels Centres Territorials (quan sigui necessari). 

 
1.4 UBICACIÓ 
 
La nova seu corporativa del Banc de Sang i Teixits està situada a la confluència entre el 
Passeig Taulat i el carrer Lope De Vega, en el nou districte tecnològic 22@ de Barcelona, 
que combina l'activitat econòmica amb la formativa i la residencial. L'immoble centralitza 
les diverses línies d'activitat i bona part dels 600 professionals  de l'organització, que 
estaven ubicats en diferents instal.lacions de la província de Barcelona. 
El projecte,signat pels arquitectes Joan Sabaté i Horacio Espeche Sotailo, segueix criteris 
de màxima eficiència energètica. 
La  nova seu corporativa va ser reconeguda en la III edició dels Premis ENDESA a la 
promoció immobiliària més sostenible 2009, en la categoria de les promocions més 
sostenibles exposades en el saló Barcelona Meeting Point 09. 
 
Banc de Sang i Teixits 
Dr. Frederic Duran i Jordà 
Passeig Taulat, 106-116 
08005 Barcelona 
tel: 93 557 35 00 
 
1.5  RESUM DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA 
 
1.5.1 Personal investigador i tècnic 

 
 Nombre 

 
EDP 

Personal investigador 52 34,79 
 

     Investigadors principals 23 9,62 
 

     Facultatius sèniors 10 8,57 
 

     Facultatius juniors 19 16,60 
 

Personal de suport 11 11 
 

TOTAL 63 45,79 
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1.5.2 Contractes a investigadors i tècnics finançats per diferents organismes i programes 
 

Relació de contractes a investigadors  Nombre Àrea d’investigació 
 

Agència Gestió Ajuts Universitaris Recerca AGAUR 2 Diagnòstic 
 

CIBER Malalties Hepàtiques i Digestives 2 Tecnologia de la sang 
 

Torres Quevedo, Ministerio de Ciencia e Innovación 2 Teràpies cel.lulars 
avançades 
 

Instituto de Salud Carlos III  2 Diagnòstic 
 

 
 
1.5.3 Dades econòmiques 

 
 

Desglòs d’ingressos de recerca del BST al 2010 Euros 
 

Projectes finançats per agències públiques 1.356.030 
 

Projectes finançats per agències privades  30.498 
 

Convenis amb la indústria 596.053 
 

Fons propis  2.233.473 
 

TOTAL  4.216.054 
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1.5.4 Projectes de recerca 
 
A continuació es presenten els projectes de recerca actius finançats per organismes 
públics i entitats privades. Durant l’any 2010 es van concedir 14 projectes. El nombre de 
projectes de recerca actius a 31 de desembre de 2010 era de 36. 
 
Organismes finançadors Projectes actius durant 2010 

 
 investigador 

principal del BST 
col·laboració 

 
Agències públiques 
 

  

Instituto de Salud Carlos III 
 

6 5 

Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN 
 

2  

ACC10 
 

 1 

Servei Català de la Salut 
 

1  

Comissió Europea 
 

3  

AGAUR 
 

1  

MICINN + Indústria (Diagnòstic Grífols) 
 

1  

Agències privades sense ànim de lucre 
 

  

Marató TV3 
 

1  

BST + Anthony Nolan Trust + Nottingham 
Trent 
 

1  

Mutua Madrileña 
 

 1 

Convenis amb la indústria 
 

  

ABBOTT 
 

1  

Wyeth Farma, S.A. 
 

1  

Laboratorios Salvat, S.A. 
 

1  

Bayer 
 

1  

Asahi Kasei Kuraray 
 

1  

Gamida 
 

1  

Fons propis 
 

  

BST  
 

6  

Altres 
 

 1 

TOTAL                          36 
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Projectes actius per àrees d’investigació 
 
Teràpies cel·lulars avançades 9 

 
Diagnòstic i biomarcadors 15 

 
Tecnologia de la sang i medicina transfusional 12 

 
 
1.5.5 Tesis doctorals 
 
El nombre de tesis doctorals llegides l’any 2010 d’investigadors del BST o dirigides per 
investigadors del BST van ser 3. 
 

Doctorand Títol de la tesi Directors  Departament Qualificació 

Raquel Planas 
Bas 

Perfils d'expressió 
gènica i alteracions 
immunològiques 
identificades a l'òrgan 
diana de la diabetis 
tipus 1 
 

Marta Vives 
Pi 

Departament de 
Biologia 
Cel.lular, 
Fisiologia i 
Immunologia 
(UAB) 

Excel·lent       
Cum Laude 
 

Nuria Alonso 
Pedrol 

Estudi de paràmetres 
immunològics i 
hormonals gàstrics en 
pacients amb diabetes 
mellitus tipus I 

Eva Martínez 
Cáceres, 
Anna 
Sanmartí 
Sales 

Departament 
Medicina (UAB) 

Excel·lent       
Cum Laude 
 

Marta Ruiz Riol Anàlisis dels 
mecanismes de 
tolerància central i 
perifèrica implicats en la 
patogènesi de les 
malalties autoimmunes 
tiroidees 

Ricardo Pujol 
Borrell 

Departament de 
Biologia 
Cel.lular, 
Fisiologia i 
Inmunologia, 
UAB 

Excel·lent       
Cum Laude 
 

 
1.5.6 Publicacions 
 
El nombre de publicacions en revistes científiques dels investigadors del BST l’any 2010 
ha estat de 43 amb un factor d’impacte de 95,52 i un factor d’impacte ponderat de 
31,89. 
Per calcular el factor d’impacte del 2010 s’ha utilitzat el Journal Citation Reports (JCR) de 
l’any 2008. Per al seu càlcul s’han inclòs articles originals, revisions i editorials. S’han 
exclòs les comunicacions a congressos. 
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Evolució de la producció científica del BST en els últims 4 anys: 
 

 
Cal destacar que el 27,6% de les publicacions en revistes científiques dels investigadors 
del BST al 2010 pertanyen al primer quartil, segons la categoria a la qual pertanyen i al 
seu factor d’impacte. El 3,4% d’aquestes publicacions pertanyen al primer decil. 
 

 
Publicacions 2010 per àrees d’investigació: 
 
Diagnòstic i biomarcadors 22 

 
Teràpies cel·lulars avançades 14 

 
Tecnologia de la sang i medicina transfusional 8 
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1.5.7 Patents 
 
Actualment el BST té 8 patents en diferents estadis de tramitació. Quatre d’elles estan en 
tràmit a Espanya i sis estan en tràmit a l’estranger. Una de les patents està sent 
explotada actualment. 
 
 
 
1.6  DOCÈNCIA EN RECERCA 
 
L’element central de la docència del BST és el màster de Medicina Transfusional i Teràpia 
Cel·lular, organitzat a través de la UAB amb el suport de la Fundació Doctor Robert. Tot i 
que aquest màster no està orientat a la recerca, alguns dels estudiants s’interessen en 
realitzar la seva tesi doctoral. El màster, que va començar el 2003, ha millorat en format 
i en internacionalització. Té per objectiu la formació especialitzada en tots els processos 
que es desenvolupen en un banc de sang (donació,  processament, transfusió, 
immunohematologia, gestió i acreditació) i en un banc de teixits amb un programa de 
teràpia cel·lular ampli. 
 
Els professionals del LIRAD exerceixen com a professors en els cursos de pre i postgrau 
d’Immunologia de la llicenciatura de Medicina de la UAB i en diferents cursos del màster 
d’Immunologia de la UB-UAB. Així mateix, el BST assumeix la docència del mòdul de 
Medicina Transfusional a residents d’Hematologia-Hemoteràpia de diferents hospitals 
docents de Catalunya i està acreditat per a la docència de residents d’Immunologia. 
El BST participa en la formació de professionals que fan els projectes de tesines i tesis 
doctorals. En aquests programes col·labora amb escoles d’infermeria, tècnics de 
laboratori i les escoles de postgrau i formació contínua de la UB, la UAB, la UPF, la 
Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. 
 
El BST organitza estades de formació per a diferents professionals mitjançant convenis 
de col.laboració amb la gran majoria de països iberoamericans (Argentina, Uruguai, 
Colòmbia, Mèxic...) i amb d’altres països europeus com el Regne Unit, Portugal, Suècia, 
Itàlia, etc. 
 
Altres esforços relacionats 
 
Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular 
La Universitat Autònoma de Barcelona, el Banc de Sang i Teixits i la Fundació Doctor 
Robert, van crear l’any 2008 la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel.lular i 
Tissular (CMT3). 
 
La missió de la Càtedra és impulsar, contribuir i consolidar la formació, la recerca i la 
consultoria en l'àrea de la Medicina Transfusional i Teràpia Cel.lular i Tissular, potenciant 
la col.laboració entre investigadors i docents de l'àmbit biomèdic, sanitari i assistencial. 
 
Des de la seva creació, la CMT3 ha liderat un projecte europeu inclòs dins el 
Subprograma Erasmus de  “Education, Audiovisual & Culture Executive Agency”. També 
ha participat en el projecte Eurocord-ED, dins del subprograma Leonardo da Vinci. 
 
Per altre banda, en quant a formació de postgrau, actualment està en curs la tercera 
edició del “màster en medicina transfusional i teràpia cel.lular i tissular”. S’estan 
acreditant un màster per infermeria en medicina transfusional i un màster europeu en 
medicina transfusional i teràpia cel.lular avançada. 
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1.7 WEB DEL BANC DE SANG I TEIXITS 
El Banc de Sang i Teixits disposa de dos pàgines web, amb les adreces: 
www.bancsang.net i www.donarsang.gencat.cat. 
La primera, www.bancsang.net, té cinc anys de vida i és de caràcter institucional. Els 
continguts estan dividits en quatre vies d’entrada segons el perfil de l’usuari:  Donants,  
Professionals,  Receptors i eProveïdors, a més de la secció Informació corporativa. A 
través d’aquesta pàgina, es poden gestionar comandes online.   
 
La pàgina www.donarsang.gencat.cat va néixer l’any 2009 per divulgar tota la informació 
d’interès en relació amb la donació de sang, concebuda com un acte de solidaritat i de 
participació ciutadana.  
 
Els seus principals objectius són aportar arguments sobre la importància social d’aquest 
acte i facilitar al màxim la donació a partir d’informar de les campanyes de recollida més 
properes. Inclou  un buscador per codi postal o població i la ubicació exacta mitjançant 
l’aplicatiu Google maps.  
 
El web també té la finalitat d’agilitzar el contacte del donant a partir de vies de consulta 
especialitzades i l’opció d’actualitzar les dades personals mitjançant un formulari on-line. 
Destaca també l’accés directe a les xarxes socials Twitter i Facebook. 
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2. ACTIVITAT INVESTIGADORA DEL BANC DE SANG I TEIXITS 
 
2.1 ÀREA DE RECERCA EN TERÀPIES CEL.LULARS AVANÇADES 
 
RESPONSABLE 
Joan Garcia Lopez 
 
2.1.1 Xcelia 
 

 
 
Partint del convenciment que les teràpies cel·lulars seran un dels principals exponents de 
la medicina del futur, el Banc de Sang i Teixits ha impulsat la seva Divisió de Teràpies 
Avançades amb el nom operatiu de Xcelia. Aquesta divisió té com a objectiu 
desenvolupar medicaments cel·lulars i d'enginyeria tissular, personalitzats i segurs, que 
promoguin la salut de les persones. D'acord amb aquest objectiu i tenint en compte que 
els productes de teràpia cel·lular avançada es consideren fàrmacs, la recerca de Xcelia es 
focalitza en quatre eixos bàsics: 
 

A. El desenvolupament de candidats a fàrmacs cel·lulars. 
B. El desenvolupament de bioprocessos sota normes GMP. 
C. La realització d’estudis no clínics sota normes GLP.  
D. La realització d’estudis clínics sota normes GCP. 

Els projectes "MEDCEL" i "FACTOCEL" han representat els tractors d'aquesta activitat de 
recerca. El primer, ha permès desenvolupar una pipeline composta per quatre productes 
anomenats Xcel-m-condro-alpha (Cèl·lules mesenquimals per al tractament de l'artrosi), 
Xcel-p-hemato-alpha (Progenitors hematopoètics expandits per al tractament d'aplàsia 
mieloide), Xcel-mt-osteo-alpha (Producte d'enginyeria tissular per al tractament de 
lesions òssies) i el Xcel-t-inmuno-alpha (Cèl·lules T CMV específiques per al tractament 
d'infeccions post trasplantament). A dia d'avui aquests productes es troben en diferents 
graus de desenvolupament que van des dels estudis no clínics fins a fases clíniques I/II. 
Per altra banda el projecte "FACTOCEL" ha permès el desenvolupament de les 
infraestructures i dels equips especialitzats per a treballar segons els requeriments 
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normatius GMP. Fruit d'aquest projecte s’han finalitzat unes noves instal·lacions 
productives amb capacitat per a fabricar fins a 600 lots/any. 
 
RESPONSABLE 
Joan Garcia Lopez 
 
INVESTIGADORS 
Carlos Torrico Leon 
Joaquim Vives Armengol 
Luis Vidal Conde 
Nuria de la Fuente Oliva 
Marta Caminal Bobet 
Alba Casamayor Genescà 
Margarita Codinach Creus 
Arnau Pla Calvet 
Ruth Coll Bonet 
Jose Ramon Lopez Esquerdo 
Irene Oliver Vila 
 
PERSONAL DE SUPORT 
Isabel González González 
Mireia Lloret Sanchez 
Silvia Marin Gallen 
Miriam Requena Montero 
 
PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Joan Garcia Lopez 
FACTOCEL – Ampliació de les instal·lacions d’una factoria productora de medicaments 
cel·lulars per medicina regenerativa. 
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
No d’expedient: PLE2009-0092 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
Investigador principal: Joan Garcia Lopez 
REDONTAP-Continous Proliferation&Simultaneous Maturation of Haematopoietic Stem 
Cells into Blood Cell Lineages 
Entitat finançadora: Comissió Europea 
No d’expedient: FP7-NMP-2008-SMALL-2 
Durada: des del 2010 fins al 2014 
 
Investigador principal: Joan Garcia Lopez 
MEDAVAN - Medicaments de teràpies avançades: productes cel.lulars i d’enginyeria 
tissular 
Entitat finançadora: MICINN 
No d’expedient: IPT-300000-2010-17 
Durada: des del 2010 fins al 2013 
 
Investigador principal: César García Fontecha (Bioenginyeria, ortopèdia i 
cirurgia pediàtrica, H Vall d’Hebron), Margarita Codinach Creus (BST) 
Aplicació de cèl.lules mare obtingudes de líquid amniòtic per a la regeneració neural i 
òssia en la reparació fetal del mielomeningocele en fetus oví 
Entitat finançadora: Mutua Madrileña 
No d’expedient: 08/2749 
Durada: des del 2008 fins al 2011 
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PUBLICACIONS 
Garcia J. Allogeneic unrelated cord blood banking worldwide: An update.  TRANSFUS 
APHER SCI 42; 257-263, 2010. QUARTIL 4, DECIL 10, FACTOR D’IMPACTE: 0,95 
Today Cord Blood (CB) Transplants are accepted as a therapeutic resource for the 
treatment of a variety of disorders, comparing in some cases, with transplants performed 
with other sources of progenitors. Unrelated Cord Blood Banks (CBBs) have significantly 
contributed to this improvement by the improvement on the knowledge of the CB biology 
and technical developments. Today, there are more than 100 active Cord Blood Banks 
(CBB), with an inventory of more than 400,000 units, which have generated more than 
10000 cord blood transplants all around the world. Access to the world-wide CB 
inventory, as well as the hemopoietic progenitors inventory from adult donors, is a rather 
complex task which is continuously subject to improvements and consolidations. The 
growing numbers of CBBs and the search for efficiency has driven them to constitute or 
adapt consolidated data bases and access systems, and to develop a number of registries 
or networks to improved the access to inventories. The purpose of the present article is 
to provide a general overview on the number of CB units stored around the word, the 
quality accreditation systems and how the CB networks and their national and 
international inventories and registries are organized in order to support the, every time 
more efficient search for suitable CB units for patients lacking family donors. 
 
Uhde CW, Vives J, Jaeger I, Li M. Rmst Is a Novel Marker for the Mouse Ventral 
Mesencephalic Floor Plate and the Anterior Dorsal Midline Cells PLOS ONE Jan 8; 5(1): 
e8641, 2010 
 
 
 
2.1.2 Línea de sang de cordó i progenitors  
 

 
 
Les cèl·lules progenitores hemopoètiques s’utilitzen en clínica per reconstituir la funció 
del moll de l’ós. Aquestes cèl·lules es poden obtenir a partir del moll de l’ós o la sang 
perifèrica mobilitzada d’un adult, però també de la sang de cordó umbilical desprès del 
part. L’administració d’aquestes cèl·lules a un malalt li regenera les funcions hemopoètica 
i immune, contribuint a salvar moltes vides de pacients afectes de càncers o 
d’insuficiències medul·lars be adquirides o genètiques. La missió de l’àrea de 
processament de cèl·lules del Banc de Sang i Teixits es transformar els productes 



 
 

  

MEMÒRIA CIENTÍFICA DE RECERCA BST 2010 15

hemopoètics recollits per produir un producte terapèutic amb les qualitats esperades: 
segur i funcional. Disposar d’un teixit hemopoètic d’alta qualitat és un factor essencial pel 
transplantament, i per tant, investigar en la seva millora contribuirà a l’èxit de la teràpia. 
La Recerca de la línea té els següents objectius: 
 

A. Dissenyar i desenvolupar nous productes derivats de la sang de cordó i dels 
progenitors adults 

B. Introduir nous assajos predictius de la potència hemopoètica dels productes 
elaborats (facilitació de l’empelt) 

C. Estudiar els factors dels productes que condicionen la funció immune del 
trasplantament (reaccions donant-hoste i immunovigilància) 

D. Millorar la eficiència del procés productiu per fer-lo més sostenible,  garantint la 
seva alta qualitat 

Per dur-lo a terme als laboratoris del BST s’han desenvolupat tècniques de reducció de 
volum, selecció cel·lular, criopreservació i emmagatzematge, i assajos de qualificació de 
producte basats en cultius cel·lulars i anàlisi citomètric. Tanmateix, s’han establert 
col·laboracions externes amb centres d’excel·lència que complementen les eines pròpies, 
com el Anthony Nolan Research Institute del Regne Unit, i amb centres de 
trasplantament per avaluar l’aplicació dels productes a la clínica. 
 
RESPONSABLE 
Lluis Puig Rovira  
 
INVESTIGADORS 
Sergi Querol Giner 
Marta Torrabadella Reynoso 
Gregorio Martín-Henao 
Carmen Azqueta Molluna 
 
PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Sergi Querol Giner 
Biomarkers of Stem Cell Circulating in Plasma of Cord Blood 
Entitat finançadora: BST, Anthony Nolan Trust i Nottingham Trent University 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
Investigador principal: Marta Torrabadella de Reynoso 
Separacions CBUs StemEx 
Entitat finançadora: Gamida Cell-Teva Joint Venture Ltd. 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
PUBLICACIONS 
Giorgetti A, Montserrat N, Rodriguez-Piza I, Azqueta C, Veiga A, Izpisúa Belmonte JC. 
Generation of induced pluripotent stem cells from human cord blood cells with only two 
factors: Oct4 and Sox2 NAT PROTOC 5(4); 811-820, 2010. QUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR 
D’IMPACTE 4,17 
 
Gamez J, Carmona F, Raguer N, Ferrer-Sancho J, Martín-Henao GA, Martí-Beltrán S, 
Badia M, Gratacós M, Rodriguez-Gónzalez E, Seoane JL, Pallero-Castillo M, Burgos R, 
Puiggros C, Pasarin A, Bori-Fortuny I. Cellular transplants in amyotrophic lateral sclerosis 
patients: an observational study. CYTOTHERAPY, 12; 669-677, 2010. QUARTIL 2, DECIL 
4, FACTOR D’IMPACTE 3,47 
 
Katz G, Mills A, Garcia J, Hooper K, McGuckindC, Platz A, Rebulla P, Salvaterra E, 
Schmidt A, Torrabadella M. Banking cord blood stem cells: attitude and knowledge of 
pregnant women in five European countries TRANSFUSION, Dec 3; 2010. QUARTIL 2, 
DECIL 4, FACTOR D’IMPACTE 3,47 
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OBJECTIVE: This study explores pregnant women’s awareness of cord blood stem cells 
and their attitude regarding banking options in France, Germany, Italy, Spain and the 
UK. METHODS: Questionnaires were distributed in six maternities. This anonymous and 
self-completed questionnaire included 29 multiple choice questions based on: 1/ socio-
demographic factors; 2/ awareness and access to information about cord blood banking; 
3/ banking option preferences; 4/ donating cord blood units (CBU) to research. 
RESULTS: 79% of pregnant women had little awareness of cord blood banking (n=1620). 
58% of women had heard of the therapeutic benefits of cord blood, of which 21% 
received information from midwives and obstetricians. 89% of respondents would opt to 
store CBU. Among them, 76% would choose to donate CBU to a public bank to benefit 
any patient in need of a cord blood transplant. 12% would choose a mixed bank and 
12% a private bank. 92% would donate their child’s CBU to research when it is not 
suitable for transplantation. CONCLUSION: The study reveals a strong preference for 
public banking in all five countries, based on converging values such as solidarity. 
Attitudes of pregnant women are not an obstacle to the rapid expansion of allogeneic 
banking in these EU countries. Banking choices do not appear to be correlated with 
household income. The extent of commercial marketing of cord blood banks in mass 
media highlights the importance for obstetric providers to play a central role in raising 
women’s awareness early during their pregnancy with evidence-based medical 
information about banking options. 
 
Querol S, Gomez SG, Pagliuca A, Torrabadella M, Madrigal JA. Quality rather than 
quantity: the cord blood bank dilemma BONE MARROW TRANSPL Jun 45; 970-978, 2010. 
QUARTIL 2, DECIL 4, FACTOR D’IMPACTE 3,4 
 
Martín-Henao GA, Resano PM, Villegas JM, Manero PP, Sánchez JM, Bosch MP, Codins AE, 
Bruguera MS, Infante LR, Oyarzabal AP, Soldevila RN, Caiz DC, Bosch LM, Barbeta EC, 
Ronda JR. Adverse reactions during transfusion of thawed haematopoietic progenitor cells 
from apheresis are closely related to the number of granulocyte cells in the leukapheresis 
product VOX SANG May 19, 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 2,75 
 
Romero-Pinel L, Pujal JM, Martínez-Yélamos S, Gubieras L, Matas E, Bau L, Torrabadella 
M, Azqueta C, Arbizu T. HLA-DRB1: genetic susceptibility and disability progression in a 
Spanish multiple sclerosis population EUR J NEUROL; 2010. QUARTIL 2, DECIL 4, 
FACTOR D’IMPACTE 2,73 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The association of HLA-DRB1*15 with susceptibility to 
multiple sclerosis (MS) has been consistently reported although its effect on the clinical 
phenotype is still controversial. The objectives of this study are to investigate the 
influence of the HLA-DRB1 alleles on the genetic susceptibility to MS and to study their 
impact on disability progression in a Spanish population. METHODS: HLA-DRB1 typing 
was performed by PCR-SSP in 380 patients with sporadic MS and 1088 unrelated healthy 
controls. Allelic frequencies were compared between groups. We studied the correlation 
between the different alleles and the progression of MS. RESULTS: The HLA-DRB1*15 
allele in patients with MS had a statistically significant higher frequency when compared 
with controls (18.9% in patients vs. 10.1% in controls, Odds ratio (OR) = 2.07, 95% CI 
= 1.64-2.60, P < 0.001). In the univariate analysis, the DRB1*01 and DRB1*04 alleles 
were associated with a worse prognosis when considering the time to reach an EDSS of 
6, whereas the DRB1*03 was correlated with a better outcome. In the multivariate 
analysis, the alleles*01 and *04 were demonstrated to be independent factors to have a 
worse prognosis. CONCLUSIONS: HLA-DRB1*15 is associated with MS when comparing 
patients with unrelated healthy controls in a Spanish population. The HLA-DRB1*01 and 
HLA-DRB1*04 alleles are related to a worse prognosis when considering the time taken 
to reach severe disability. 
 
Romero-Pinel L, Pujal JM, Martínez-Yélamos S, Gubieras L, Matas E, Bau L, Torrabadella 
M, Azqueta C, Arbizu T. Epistasis between HLA-DRB1 parental alleles in a Spanish cohort 
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with multiple sclerosis J NEUROL SCI; 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 
2,40 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Multiple sclerosis (MS) has been consistently associated 
with the HLA-DR2 haplotype and particularly with the HLA-DRB1*15 allele. Epistatic 
interactions between both parental alleles in the DRB1 loci have been shown to modify 
the MS susceptibility risk. This study investigated the frequencies of various HLA-DRB1 
genotypes, their impact on MS susceptibility and their correlation with the clinical 
severity in a Spanish population. METHODS: A genotype was considered as the 
combination of the two parental DRB1 alleles. We compared the frequencies of the 
genotypes in a sporadic MS population (n = 380) with those of an unrelated healthy 
control cohort (n = 1088). We correlated the different genotypes with the age at onset, 
gender distribution, symptoms at onset, course of the disease and progression severity 
by means of the time to reach the progressive phase and EDSS scores of 3 and 6. 
RESULTS: We found 81 different genotypes. There were four different MS-predisposing 
genotypes. Three of them contained the DRB1*15 allele (DRB1*03/15, DRB1*04/15, and 
DRB1*08/15) and the fourth was homozygote for the DRB1*03 allele. The highest odds 
ratio was found with the genotype DRB1*08/15 (OR = 3.88, 95% CI = 1.83–8.26, p < 
0.01), followed by DRB1*03/03 (OR = 3.15, 95% CI = 1.93–5.14, p < 0.01), 
DRB1*03/15 (OR = 2.72, 95% CI = 1.88–3.94, p < 0.01) and DRB1*04/15 (OR = 2.54, 
95% CI = 1.64–3.98, p < 0.01). The DRB1*01/04 and the DRB1*15/15 genotypes were 
associated with a shorter time to reach an EDSS score of 6. CONCLUSIONS: Our results 
show the importance of epistatic interactions among the HLA-DRB1 alleles, modifying the 
risk for MS as well as its clinical severity. KEYWORDS: Multiple sclerosis; Genetics; HLA-
DR; Genotypes; Epistasis; Susceptibility; Prognosis 
 
Güell JL , Gris O, Manero F, Calatayud M, Torrabadella M, Morral M. Cornea, 3rd Edition, 
Chapter 146: Indications for and uses of Amniotic Membrane; 2010 
 
Martín-Henao G. Purgado de progenitores hemopoyéticos. Capítulo 3.13. Manual de 
Trasplante Hemopoyético 2010, 4ª edición 
 
Martín-Henao G. Eliminación de linfocitos T del inóculo. Capítulo 3.14. Manual de 
Trasplante Hemopoyético 2010, 4ª edición 
 
Querol S, Torrabadella M. Obtención y manejo de progenitors de sangre de cordon 
umbilical. Capítulo 3.10. Manual de Trasplante Hemopoyético 2010, 4ª edición 
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2.1.3 Línea de teixits 
 

 
 
El Banc de Teixits és una divisió del BST que s’encarrega de l’obtenció, processament i 
lliurament de teixits de donants cadavèrics i vius. La Unitat Recerca, Innovació i 
Desenvolupament del banc està basada en els tres processos principals de la divisió: 
 

A. Obtenció de teixits per recerca: el banc de teixits disposa d’un equip extractor 
especialitzat en l’obtenció multiteixits (ocular, cutani, osteotendinós i 
cardiovascular) i participen en l’obtenció de teixits específics per grups 
investigadors, com és el cas del grup de diabetes del institut de Recerca de Vall 
d’Hebron que ha estudiat els mecanismes de neurodegeneració de la patogènesi 
diabètica en els globus oculars dels donants de teixit corneal. L’obtenció dels 
teixits d’origen cadàver per recerca sempre es realitza amb el coneixement i 
l’aprovació de la família i va dirigida a tenir una font de teixit específic pel seu 
estudi segons necessitats i característiques del teixit extret.  

B. Processament: col·laborem amb equips investigadors per millorar la viabilitat final 
dels nostres teixits i disminuir sempre que sigui possible la desestimació de teixits 
que es produeix des de l’extracció fins l’ implant. En aquest sentit hem 
desenvolupat un protocol de control de l’endoteli corneal amb el Laboratori Salvat 
per avaluar la possibilitat de disminuir la mortalitat de l’endoteli corneal en el 
temps de preservació abans de l’ implant.  

C. Implantadors: el banc de teixits participa activament ens els projectes de recerca 
dels professionals implantadors de teixits desenvolupant nous formats dels teixits 
i elaborant productes terapèutics que s’adeqüin millor a la seva necessitat 
particular, com és el cas del plasma ric en plaquetes (PRP) en timpanoplàsties. 
Participem en l’elaboració de projectes per validar l’eficàcia d’alguns productes 
com el PRP en patologies osteoarticulars. 

RESPONSABLE 
Aurora Navarro Canturella 
 
INVESTIGADORS 
Luciano Rodríguez Gómez 
Xavier Genís Planella 
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PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Aurora Navarro Canturella 
Evolució de l'endoteli corneal en hipotèrmia en presència d'agents anti-apoptòtics. 
Agència finançadora: Laboratorios Salvat S.A. 
Durada: des del 2009 fins al 2010 
 
Investigador principal: Daniel Pacha Vicente (Traumatologia H Vall d’Hebron), 
Luciano Rodríguez Gómez (BST) 
Estudi clínic prospectiu randomitzat comparant la injecció subacromial de plasma ric en 
plaquetes amb betametasona i bupivacaina en la tendinosi del manguito rotador. 
Agència finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: F08/00284 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
Investigador principal: Maria Luisa Navarrete Alvaro (Otorrinolaringologia H 
Vall d’Hebron), Luciano Rodríguez Gómez (BST) 
Estudi pilot sobre l’eficàcia dels productes de creixement plaquetar (PRP) en cirurgia 
otològica (timpanoplastia tipus I). 
Durada: des del 2010 fins al 2011 
 
PUBLICACIONS 
Navarro A.  Deceased Donors of Tissue Essentials of tissue banking; Essentials of tissue 
banking. Editorial Springer. 23-40, 2010 
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2.2 ÀREA DE RECERCA EN DIAGNÒSTIC I BIOMARCADORS 
 
RESPONSABLE 
Ricardo Pujol Borrell 
 
2.2.1 Línea d’immunohematologia 
 

 
 
El laboratori d’Immunohematologia és un referent nacional i internacional en el 
diagnòstic de las citopènies immunes i en la tipificació i caracterització dels grups 
sanguinis. Els dos projectes de recerca en actiu estan alineats amb els objectius i les 
temàtiques que conformen la nostra activitat professional en l’àmbit assistencial i docent.  
En el cas del projecte “Implementació i desenvolupament d’ una nova estratègia per a la 
prevenció de la trombocitopènia fetal/neonatal aloinmune incloent un protocol de 
diagnòstic preimplantacional”, cal dir que suposa un pas important en la nostra línia 
lligada al diagnòstic, prevenció i tractament de la trombocitopènia neonatal al.loimmune, 
fent possible una estratègia terapèutica que cap altre grup de l’estat pot oferir a las 
parelles que pateixen aquesta problemàtica. Més enllà del benefici terapèutic i del servei 
social que suposa oferir aquest tractament, la finalització del projecte i la consecució dels 
seus objectius ens confirmarà de nou com un dels països líders en el maneig d’aquesta 
complicada patologia. 
 
El projecte “Desarrollo de sistemas de detección de anticuerpos antieritrocitarios 
alternativos al uso de paneles de hematies-reactivo” s’inscriu en l’objectiu de cercar 
noves tècniques i estratègies per a la tipificació dels grups sanguinis i la investigació 
d’anticossos antieritrocitaris que millorin la sensibilitat i sobre tot l’especificitat de les 
tècniques actualment utilitzades. Aquestes tècniques es basen en l’ utilització d’hematies-
reactiu obtinguts de donants tipificats extensivament pels diferents antígens eritrocitaris. 
La nostra proposta explora una alternativa consistent en disposar d’una combinació de 
cèl·lules, que cadascuna d’elles expressés un sol antigen eritrocitari mitjançant la 
transfecció de línees cel·lulars, que expressin una variant antigènica d’una determinada 
proteïna eritrocitària. D’aquesta forma es podran simplificar i clarificar els resultats 
obtinguts. A més a més, en una segona fase, caldrà trobar un suport adequat per 
aquestes cèl·lules que permeti la seva utilització de forma ordinària en tots els laboratoris 
de transfusions i immunohematologia. 
 
RESPONSABLE 
Eduardo Muñiz Diaz 
 
INVESTIGADORS 
Núria Nogués Galvez 
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Cecilia González Santesteban 
Laia Freixa Puig 
 
PERSONAL DE SUPORT 
Marcel Tarrago Lamelas 
Raquel Fores Aquilue 
 
PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Eduardo Muñiz Díaz 
Implementació i desenvolupament d’ una nova estratègia per a la prevenció de la 
trombocitopènia fetal/neonatal aloinmune incloent un protocol de diagnòstic 
preimplantacional 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: PI070758 
Durada: des de 2008 fins a 2010 
 
Investigador principal: Núria Nogués Gálvez 
PANAREC- Desenvolupament de sistemes de detecció d’anticossos antieritrocitaris 
alternatius a l’ús de panells d’hematies-reactiu 
Entitat finançadora: MICINN, Diagnòstic Grífols 
No d’expedient: TRA2009_0331 
Durada: des de 2010 fins a 2012 
 
PUBLICACIONS 
Middelburg RA, van Stein D, Zupanska B, Uhrynowska M, Gajic O, Muñiz-Diaz E, Galvez 
NN, Silliman CC, Krusius T, Wallis JP, Vandenbroucke JP, Briët E, van der Bom JG. 
Female donors and transfusion-related acute lung injury TRANSFUSION May 28; 2010. 
QUARTIL 2, DECIL 4, FACTOR D’IMPACTE 3,47 
 
Reesink HW, Panzer S, Gonzalez CA, Lena N, Muntaabski P, Gimbatti S, Wood E, 
Lambermont M, Deneys V, Sondag D, Alport T, Towns D, Devine D, Turek P, Auvinen MK, 
Koski T, Lin CK, Lee CK, Tsoi WC, Lawlor E, Grazzini G, Piccinini V, Catalano L, Pupella S, 
Kato H, Takamoto S, Okazaki H, Hamaguchi I, Wiersum-Osselton JC, van Tilborgh AJ, 
Zijlker-Jansen PY, Mangundap KM, Schipperus MR, Dinesh D, Flanagan P, Flesland O, 
Steinsvåg CT, Espinosa A, Letowska M, Rosiek A, Antoniewicz-Papis J, Lachert E, Koh MB, 
Alcantara R, Corral Alonso M, Muñiz-Diaz E. Haemovigilance for the optimal use of blood 
products in the hospital VOX SANG; 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 2,75 
 
Barba P, Pallarés P, Nogués N, Canals C, Gracia M, Vinyets I, Muñiz-Diaz E. Post-
transfusion purpura caused by anti-HPA-3a antibodies that are only detectable using 
whole platelets in the platelet immunofluorescence test TRANSFUSION MED 20; 200-202, 
2010. QUARTIL 3, DECIL 7, FACTOR D’IMPACTE 2,05 
 
Novelli S, Canals C, Nogués N, Julià MR, Gracia M, Vinyets I, Muñiz-Diaz E. Severe 
neonatal alloimmune thrombocitopaenia with anaemia TRANSFUSION MED 20(2); 125-
126, 2010. QUARTIL 3, DECIL 7, FACTOR D’IMPACTE 2,05 
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2.2.2 Línea d’immunobiologia (LIRAD) 
 

 
 
El tema central de recerca del LIRAD és l’autoimmunitat. 
Línies fonamentals: 
 

A. Generació de nous biomarcadors en el camp de l’autoimmunitat (tiroidopaties 
autoimmunitàries, diabetis, esclerosi múltiple). 

B. Disseny i assaig de noves teràpies (cel·lulars) aplicades a l’esclerosi múltiple i 
diabetis. 

C. Immunologia clínica. 

A l'entorn del LIRAD hi conflueixen professionals amb obligacions assistencials, docents i 
investigadores en l'àrea de la immunologia i amb afiliacions no només al BST sinó també 
a l’ Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), a la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a l’ Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d'Hebron (VHIR). Aquesta diversitat d’entorns, que conflueix al LIRAD, augmenta i 
enriqueix molt les possibilitats de recerca. 
Històricament el problema que s'ha tractat al LIRAD és el de l’autoimmunitat, realitzant 
estudis des de dos punts de vista: 1) tractant de comprendre els mecanismes que 
condueixen a la pèrdua de la tolerància (fenomen que es troba a l’origen d’aquestes 
malalties). 2) tractant de millorar el coneixement del procés immunopatològic que subjau 
a les malalties autoimmunitàries en si. La diabetis tipus 1, les tiroidopaties 
autoimmunitàries i l’esclerosi múltiple han estat el focus principal dels estudis sobre 
malalties autoimmunitàries. 
 
En els últims deu anys s’han produït dos avenços crucials en la comprensió y en les 
formes d’abordatge d’aquestes malalties: 
 
1. Per una banda i, en part, com a conseqüència de l’aplicació de la genòmica i dels 
models genètics en ratolí (transgènics), s’ha avançat molt en la comprensió dels 
mecanismes de control (tolerància) de la resposta autoimmunitària, la fallada dels quals 
comporta l’inici de la malaltia i les lesions associades per part dels mecanismes efectors. 
S’han identificat molts dels mediadors (com les citocines) i vies de control (per mitjà de 
l’ús de perfils transcriptòmics, entre d’altres mètodes) i fins i tot nous llinatges de 
cèl·lules immunitàries implicades en aquests processos. El LIRAD ha participat en aquests 
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avenços, tal i com es reflecteix en els projectes i publicacions sobre quimiocines i els seus 
polimorfismes, en els anàlisis transcriptòmics de les malalties autoimmunitàries humanes 
i els seus models animals, i en la descripció de noves poblacions cel·lulars implicades com 
les cèl·lules dendrítiques plasmacitoides (pDCs) i en l’ús dels models animals. 
 
2. Per altra banda han començat a aparèixer els anomenats tractaments 
immunomoduladors, ja sigui mitjançant anticossos monoclonals o teràpies cel·lulars 
basades en transferència adoptiva de limfòcits específics o cèl·lules dendrítiques. L’ús 
d’aquests nous tractaments origina la necessitat de tenir millors biomarcadors per a la 
valoració d’aquestes noves formes terapèutiques i això genera una oportunitat pel LIRAD 
per aprofundir en aquest aspecte, ja que disposa del coneixement previ, dels medis 
tècnics y de la relació amb els grups bàsics i clínics. Actualment una de les línies 
d’investigació del LIRAD és la identificació de biomarcadors pel diagnòstic i el seguiment 
de les citades malalties autoimmunitàries. En col·laboració amb la divisió de Teràpies 
Avançades del BST, el LIRAD està desenvolupant projectes pre-clínics i preparatoris 
d’assajos clínics aplicant l’ús de cèl·lules dendrítiques tolerogèniques en esclerosi múltiple 
i diabetis. 
 
A més d’aquestes dues línies fonamentals, cal destacar el flux constant de projectes de 
col·laboració amb els grups clínics dels hospitals als que el LIRAD dóna suport, tots ells 
enriquidors i sinèrgics amb les dues grans línies descrites i que agrupem en l’apartat 
Immunologia Clínica. Aquests projectes han fructificat en forma de publicacions 
importants (per exemple en la revista Science). 
L'afiliació del LIRAD amb el departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de 
la UAB contribueix també a generar projectes en col·laboració, en aquest cas més bàsics, 
especialment en l'estudi de la fisiologia dels limfòcits T. Aquests projectes d’orientació 
més fonamentals contribueixen de forma important a la solidesa de les línies més 
aplicades. 
 
El laboratori de tipificació HLA del LIRAD ha rendibilitzat el seu bon coneixement de les 
noves tecnologies d’amplificació d’àcids nuclèics i el contacte amb els altres equips del 
laboratori per dissenyar protocols propis de tipificació que s’han pogut patentar, 
especialment en aplicacions per al diagnòstic de malalties de caràcter autoimmunitari, i 
que actualment estan a les portes de la seva comercialització. Aquest exemple demostra 
la capacitat del LIRAD de recórrer tot el camí que va des de l’estudi de mecanismes 
bàsics i generació de coneixement, fins a l’aplicació dels resultats en el propi laboratori i 
la seva extensió a una aplicació comercial. 
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Estíbaliz Ruiz Ortiz de Arrizabaleta 
 
PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Ricardo Pujol Borrell 
Fisiopatologia i diagnòstic de les enfermetats autoimmunes: tiroides, diabetes i esclerosis 
múltiple, un abordatge inspirat en la biologia de sistemes. 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: PI08405 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
Investigador principal: Ricardo Pujol Borrell 
Grup de recerca consolidat en Immunologia 
Entitat finançadora: AGAUR 
No d’expedient: 2009 SGR 1442 
Durada: des del 2009 fins al 2013 
 
Investigador principal: Ricardo Pujol Borrell 
ENTIRE Definition and characterization of the "immunotype" of healthy individuals and 
IMID patients before, during and after targeted immunomodulation. Cost Program 
Entitat finançadora: COST- European Cooperation in the fiels of Scientific and Technical 
Research 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
Investigador principal: Eva Martínez Cáceres 
TOLERVIP-MS: Inducció de tolerància en esclerosi múltiple amb cèl·lules dendrítiques 
tractades amb pèptid intestinal vasoactiu i carregades amb pèptids de la mielina.  
Entitat finançadora: Fundació la Marató TV3 
No d’expedient: 07/2410 
Durada: des del 2008 fins al 2010 
 
Investigador principal: Marta Vives Pi 
Prevenció i remissió de la diabetes tipus 1 mitjançant immunoteràpia amb cèl.lules 
dendrítiques autòlogues polsades amb cossos apoptòtics antigen específics 
Entitat finançadora: iscIII 
No d’expedient: PS09/00253 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
Investigador principal: Francesc  Borràs Serres 
Estratègies per a la inducció de tolerància i prevenció de Nefropaties Cròniques (NCA, 
LES). Subprojecte 2: avaluació de l’ús d’exosomes obtinguts de fluids biològics com 
aloantígens per a la inducció de tolerància en trasplantament 
Entitat finançadora: iscIII 
No d’expedient: PS09/00229 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
Investigador principal: Francesc  Borràs Serres 
Estudi de microvesícules extracel.lulars (exosomes) en fluids biològics (sèrum i orina) 
humans per a la identificació de biomarcadors no invasius 
Entitat finançadora: BST 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
Investigador principal: Beatriz E Bayés Genís (IGTP), Eva Martínez Cáceres 
(BST) 
Paper de l’autoimmunitat en el desenvolupament de la diabetes mellitus 
postrasplantament renal (DMPT): Marcadors humorals, genètics y limfòcits T reguladors. 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: PI070349 



 
 

  

MEMÒRIA CIENTÍFICA DE RECERCA BST 2010 25

Durada: des del 2008 fins al 2010 
 
Investigador principal: Javier Martínez Picado (Fundació IrsiCaixa), Eduard 
Palou Rivera (BST) 
CoRP. Viral and host factors contributing to rapid disease progression in HIV-1 infected 
individuals. 
Entitat finançadora: iscIII, RETIC-RIS RD06/0006 
Durada: des del 2009 fins al 2013 
 
PUBLICACIONS 
Ballana E, Senserrich J, Pauls E, Faner R, Mercader JM, Uyttebroeck F, Palou E, Mena MP, 
Grau E, Clotet B, Ruiz L, Telenti A, Ciuffi A, Esté JA. ZNRD1 (zinc ribbon domain-
containing 1) is a host cellular factor that influences HIV-1 replication and disease 
progression CLIN INFECT DIS 50(7); 1022-1032, 2010. QUARTIL 1, DECIL 1, FACTOR 
D’IMPACTE 8,26 
 
Brckalo T, Calzetti F, Pérez-Cabezas B, Borràs FE, Cassatella MA, López-Botet M. 
Functional analysis of the CD300e receptor in human monocytes and myeloid dendritic 
cells EUR J IMMUNOL 40(3); 722-32, 2010. QUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR D’IMPACTE: 
4,86 
 
Trallero-Araguás E, Labrador-Horrillo M, Selva-O'Callaghan A, Martínez MA, Martínez-
Gómez X, Palou E, Rodriguez-Sanchez JL, Vilardell-Tarrés M. Cancer-associated myositis 
and anti-p155 autoantibody in a series of 85 patients with idiopathic inflammatory 
myopathy MEDICINE 89(1); 47-52, 2010. QUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR D’IMPACTE 4,33 
 
Soldevila B, Alonso N, Martínez-Arconada MJ, Morillas RM, Planas R, Sanmartí AM, 
Martínez-Cáceres EM. A prospective study of T- and B-lymphocyte subpopulations, CD81 
expression levels on B cells and regulatory CD4CD25CD127FoxP3 T cells in patients with 
chronic HCV infection during pegylated interferon-alpha2a plus ribavirin treatment. 
doi:10.1111/j.1365-2893.2010.01317.x. J VIRAL HEPATITIS May; 10, 2010. QUARTIL 1, 
DECIL 3, FACTOR D’IMPACTE 3,32 
 
Colobran R, Pedrosa E, Carretero-Iglesia L, Juan M. Copy number variation in chemokine 
superfamily: the complex scene of CCL3L-CCL4L genes in health and disease CLIN EXP 
IMMUNOL; Oct; 162 (1): 41-52, 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 2,85 
Summary Genome copy number changes (copy number variations: CNVs) include 
inherited, de novo and somatically acquired deviations from a diploid state within a 
particular chromosomal segment. CNVs are frequent in higher eukaryotes and associated 
with a substantial portion of inherited and acquired risk for various human diseases. 
CNVs are distributed widely in the genomes of apparently healthy individuals and thus 
constitute significant amounts of population-based genomic variation. Human CNV loci 
are enriched for immune genes and one of the most striking examples of CNV in humans 
involves a genomic region containing the chemokine genes CCL3L and CCL4L. The 
CCL3L-CCL4L copy number variable region (CNVR) shows extensive architectural 
complexity, with smaller CNVs within the larger ones and with interindividual variation in 
breakpoints. Furthermore, the individual genes embedded in this CNVR account for an 
additional level of genetic and mRNA complexity: CCL4L1 and CCL4L2 have identical 
exonic sequences but produce a different pattern of mRNAs. CCL3L2 was considered 
previously as a CCL3L1 pseudogene, but is actually transcribed. Since 2005, CCL3L-
CCL4L CNV has been associated extensively with various human immunodeficiency virus-
related outcomes, but some recent studies called these associations into question. This 
controversy may be due in part to the differences in alternative methods for quantifying 
gene copy number and differentiating the individual genes. This review summarizes and 
discusses the current knowledge about CCL3L-CCL4L CNV and points out that elucidating 
their complete phenotypic impact requires dissecting the combinatorial genomic 
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complexity posed by various proportions of distinct CCL3L and CCL4L genes among 
individuals. 
 
Planas R, Pujol-Borrell R, Vives-Pi M. Global gene expression changes in type 1 diabetes: 
Insights into autoimmune response in the target organ and in the periphery IMMUNOL 
LETT; 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 2,85 
Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease caused by the selective destruction of 
the insulin-producing beta cells. Research into the pathogenesis of T1D has been 
hindered by the lack of detection of the autoimmune process during the asymptomatic 
period and by the inaccessibility to the target tissue. Therefore current understanding of 
the immunological phenomena that take place in the pancreas of the patients is very 
limited and much of the current knowledge on T1D has been obtained using animal 
models. Microarray technology and bioinformatics allow the comparison of the gene 
expression profile - transcriptome - in normal and pathological conditions, creating a 
global picture of altered processes. Microarray experiments have defined new 
transcriptional alterations associated with several autoimmune diseases, and are focused 
on the identification of specific biomarkers. In this review we summarize current data on 
gene expression profiles in T1D from an immunological point of view. Reported 
transcriptome studies have been performed in T1D patients and Non-Obese Diabetic 
mouse models analyzing peripheral blood, lymphoid organs and pancreas/islets. In the 
periphery, the distinctive profiles are inflammatory pathways inducible by IL-1beta and 
IFNs that can help in the identification of new biomarkers. In the target organ, a 
remarkable finding is the overexpression of inflammatory and innate immune response 
genes and the active autoimmune response at longstanding stages, contrary to the pre-
existing concept of acute autoimmune process in T1D. 
 
Ortiz-Santamaria V, Olive A, Martinez-Caceres E, Coll M, Codina X, Suris X. Neonatal 
lupus erythematosus: a possible role for anti-Sm antibodies LUPUS 19(5); 659-661, 
2010. QUARTIL 3, DECIL 6, FACTOR D’IMPACTE 2,24 
 
Alonso N, Granada ML, Soldevila B, Salinas I, Joaquin C, Reverter JL, Juncà J, Martínez 
Cáceres EM, Sanmartí A. Serum autoimmune gastritis markers, pepsinogen I and parietal 
cell antibodies, in pattients with type 1 diabetes mellitus: a 5-year prospective study J 
ENDOCRINOL INVEST; 2010. QUARTIL 4, DECIL 8, FACTOR D’IMPACTE 1,88 
BACKGROUND AND AIM: To determine the temporal evolution of serum markers of 
autoimmune gastritis, mainly pepsinogen I (PI) and parietal cell antibodies (PCA) in 
patients with type 1 diabetes mellitus (DM1). MATERIAL/SUBJECTS AND METHODS: A 5-
year prospective follow-up study of 186 DM1 patients (93 men, aged 32.4+/-8.7 yrs) 
attending the endocrinology outpatient clinic of a university hospital evaluated in 2001, 
168 of whom were re-evaluated in 2006. Serum PI, gastrin, haemoglobin, cobalamin 
concentrations, PCA and antibodies to intrinsic factor were measured. Results In 2001, 
11 patients had low PI concentrations and positive PCA (group I), 11 had only low PI 
concentrations (group II) and 33 had only positive PCA (group III). After 5 years, PI 
remained low and PCA positive in all patients from group I. In group II, PI remained low 
in 4 and normalized in 7. In group III, 4 patients presented low PI concentrations after 5 
years remaining normal in the other 29. PCA became negative in 17 patients from group 
III. In 2001, 3 of the 11 patients of group I had low cobalamin concentrations. In 2006, 
2 additional patients from this group presented low cobalamin concentrations. 
CONCLUSIONS: These results show the importance of determining PI together with PCA, 
since the presence of abnormal results in both tests, that is low PI and positive PCA, is 
the association that best identifies patients with a higher risk to decrease cobalamin 
concentrations during follow-up. 
 
Lucas A, Julián MT, Cantón A, Castell C, Casamitjana R, Martínez-Cáceres EM, Granada 
ML. Undiagnosed thyroid dysfunction, thyroid antibodies, and iodine excretion in a 
Mediterranean population ENDOCRINE 38(3); 391-396, 2010. QUARTIL 4, DECIL 8, 
FACTOR D’IMPACTE 1,84 
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The prevalence of thyroid dysfunction varies in different populations. The aim of this 
cross-sectional study was to analyze the prevalence of undiagnosed thyroid dysfunction 
and thyroid antibodies and their relationship with urine iodine excretion in a 
representative sample of 1,124 (55.5% women; mean age: 44.8 ± 15.2 years) non-
hospitalized Mediterranean adults, in Catalonia (Spain). Free thyroxine, thyroid-
stimulating hormone, thyroperoxidase and thyroglobulin antibodies, and urine iodine 
were measured. Undiagnosed thyroid dysfunction was 5.3% (hypothyroidism 3.8%; 
56.66% of these subjects were women). The total (diagnosed + undiagnosed) thyroid 
dysfunction was 8.9% (71.15% women). Thyroperoxidase antibodies were positive in 
2.4% of men and 9.4% of women and thyroglobulin antibodies, in 1.3% of men and 
3.8% of women. No differences were observed in urine iodine between groups with 
thyroid dysfunction and euthyroidism, or between subjects with positive or negative 
antibodies. In subjects over 60, undiagnosed thyroid dysfunction was 9.8% 
(hypothyroidism 6.9%, hyperthyroidism 3.3%; 36.36% women) and total thyroid 
dysfunction 13.61% (53.12% women). Women and men over 60 had similar thyroid 
dysfunction prevalence. Thus, aggressive case-finding should be recommended in both, 
over 60. 
 
Balibrea del Castillo JM, Arias-Díaz J, García Martín MC, Vives-Pi M, García Pérez JC, 
Cantero Cid R, Vara Ameigeiras E, Balibrea Cantero JL. Cytoprotective effect of low-dose 
tacrolimus on islets of Langerhans in cultures subjected to stimulation by acute rejection 
cytokines CIRUGIA ESPAÑOLA 87(6); 372-377, 2010 
INTRODUCTION: The improvement in pancreatic islet transplantation results is due to 
immunosuppression protocols that include, among others, low-dose tacrolimus. Both 
anti-inflammatory and anti-oxidant effects of tacrolimus could be useful in preventing 
primary rejection. AIM: To evaluate in vitro islet low-dose tacrolimus response after pro-
inflammatory stimulation. MATERIAL AND METHODS: Isolated rat islets were cultured in 
RPMI medium in the presence of IL-1 (50 UI/mL) plus IF-gamma (1000 UI/mL) and 
tacrolimus (5 ng/mL). The 24 h production of lipoperoxide (LPO) and nitric oxide (NO) 
were measured as oxidative stress markers. Determination of apoptosis markers 
(nucleosome content and Bcl-2) was also performed. RESULTS: Oxidative stress (LPO 
10.1+/-1.16 pmol/islet x 24; NO 19.1+/-3.28 pmol/isletx24 h) and apoptosis 
(nucleosome 0.24+/-0.04 UI/islet; Bcl-2 0.69+/-0.212 UI/islet) markers showed a very 
significant increase after cytokine stimulation (p<0.01). Both effects improved by adding 
tacrolimus to the medium. Protective effect was complete when lipoperoxide (1.58 
pmol/isletx24 h), nitric oxide (9.81 pmol/isletx24 h) and Bcl-2 (1.37+/-0.23 UI/islet) 
were determined. CONCLUSION: In vitro cytoprotective effect of low-dose tacrolimus on 
isolated rat islets decreases both oxidative stress and apoptosis markers after stimulation 
of pro-inflammatory mediators. 
 
Grau-López L, Sierra S, Martínez-Cáceres E, Ramo-Tello C. Analysis of the pain in 
multiple sclerosis patients NEUROLOGIA Dec 16; 2010 
INTRODUCTION: Despite pain being a disabling symptom in patients with multiple 
sclerosis (MS), its prevalence and characteristics are not well established. The aim of this 
study is to describe the characteristics and prevalence of pain in patients with MS, and to 
assess the associated clinical variables and radiological findings. METHODS: We 
prospectively studied patients with MS. A structured questionnaire which evaluated 
depression symptoms, type of pain, location, intensity (defined according to a visual 
analogue scale (VAS) as severe (VAS 7-10), moderate (VAS 4-6) and mild (VAS 0-4), 
and pain therapy was recorded in patients who referred to pain at the time of interview. 
Protocol variables were demographic data, MS clinical forms (remitting-relapsing, 
progressive-secondary and progressive-primary), neurological dysfunction (defined 
according to EDSS scale), symptoms at onset, attack frequency, illness duration, disease 
modifying treatment, fatigue, spasticity, oligoclonal bands in CSF, visual evoked 
potentials, depression symptoms (Hamilton test) and presence of lesions in spinal cord 
MRI. RESULTS: A total of 134 MS patients were included, and MRI was performed on 105 
of them. Pain was reported by 74 (55%) patients and was most frequently neuropathic, 
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located in limbs, severe and burning/spiky. Of these 28 (38%) received therapy for their 
pain, based predominantly in anti-inflammatory drugs. Patients with pain had a worse 
functional state (EDSS score, 4.5 [3-6] vs 1.5 [1-2], p<0.001), higher number of 
relapses (7.13±3.4 vs 3.75±2.9, p<0.001), progressive forms of MS (86.7% vs 13.3%, 
p<0.001), depression (91.9% vs 8.1%, p<0.001), spinal cord involvement at onset 
(79.2% vs 20.8%, p=0.009), spinal cord lesions by MRI (84.3% vs 15.7%, p<0.001) 
and longer duration of disease (14.6±7.8 vs 8.43±5.9 months, p<0.001). In a logistic 
regression model, the presence of lesions in spinal cord MRI (OR 3.5 [1.5-24.5]) and 
higher EDSS score (OR 1.7 [1.1-2.7]) were independently associated with pain. 
CONCLUSIONS: Pain is a frequent disabling symptom in MS and is associated with 
disability and spinal cord lesions. 
 
Herrero MJ. ABC de los «Toll-like receptors»: relación con el desarrollo y progresión de 
enfermedades autoinmunes SEMINARIOS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGIA 11(4); 135-143, 2010 
La familia “Toll-like” constituye un importante grupo de receptores de reconocimiento de 
patrones cuyos ligandos incluyen una amplia variedad de moléculas con una fuerte 
actividad adyuvante (lipopolisacárido, lipopéptidos y DNA bacteriano). Estos ligandos 
pueden activar células dendríticas, macrófagos y otras células presentadoras que 
mostrarán antígenos microbianos a células del sistema inmune adaptativo. Actualmente, 
la identificación y caracterización de ligandos endógenos para estos receptores ha 
proporcionado una nueva perspectiva para el estudio de la etiología de algunas 
enfermedades autoinmunes. En lugar de considerar la autoinmunidad como una 
respuesta aberrante hacia antígenos del propio organismo por parte del sistema inmune 
adaptativo, al menos en algunos casos, podemos también decir que el fenómeno 
autoinmune viene de una respuesta hacia ligandos exógenos o endógenos por parte del 
sistema inmune innato. En esta revisión se analizan datos recientemente publicados que 
señalan una importante conexión entre inmunocomplejos conteniendo DNA y RNA, la 
activación de receptores “Toll-like”, la producción de interferones de tipo I (INF-α, INF-β) 
y el desarrollo de algunas enfermedades sistémicas autoinmunes. 
 
Izquierdo-Useros N, Naranjo-Gómez M, Erkizia I, Puertas MC, Borrás FE, Blanco J, 
Martinez-Picado J. HIV and mature dendritic cells: Trojan exosomes riding the Trojan 
horse? PLOS PATHOG 6(3); e1000740, 2010 
 
vanZyl B, Planas R, Ye Y, Foulis A, de Krijger R, Vives-Pi M, Gillespie K. Why are levels of 
maternal microchimerism higher in type 1 diabetes pancreas? CHIMERISM 1 (2); 1-6, 
2010 
Maternal microchimerism (MMc) results from transfer of maternal cells to the fetus in 
pregnancy. These cells have been shown to persist into adulthood in healthy individuals 
and an increased frequency of MMc has been associated with autoimmune disease. 
Female (presumed maternal) islet beta cells have recently been identified at higher levels 
in pancreas from a child with T1D compared to three controls. There was, however, no 
evidence that these cells were the targets of autoimmune attack. The aim of this study 
was to analyze well-characterized T1D pancreases encompassing a spectrum in age at 
diagnosis, and duration of diabetes, for the presence of maternal microchimerism 
compared to control pancreases. 
Pancreas samples were available from six males with T1D and four male controls. 
Fluorescent-labeled probes were used to detect X and Y chromosomes. At least 1,000 
cells, usually 4,000–8,000 cells underwent confocal imaging for each pancreas. The 
frequency of MMc was higher in T1D pancreases (range 0.31–0.80%, mean 0.58%) than 
in controls (0.24–0.50%, mean 0.38%) (p = 0.05). Intriguingly, clusters of 2–3 MMc 
were occasionally found in the pancreases, particularly T1D pancreases, suggesting 
replication of these cells. Concomitant FISH and immunofluorescence staining for insulin 
or CD45 was performed to phenotype cells of maternal origin. Insulin positive and insulin 
negative MMc were identified indicating that MMc contribute to the exocrine and 
endocrine compartments. No CD45 positive MMc were observed. These data confirm the 
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presence of maternal cells in human pancreas and support previous observations that 
levels of MMc are higher in T1D pancreas compared to controls. MMc do not appear to be 
immune effector cells and those that stain positive for insulin within intact islets in T1D 
tissue appear healthy with no evidence that they are the focus of immune attack. This 
study adds support to the hypothesis that maternal stem cells have the capacity to cross 
the placental barrier and differentiate into both endocrine and exocrine cells but more 
detailed characterization of MMc in the pancreas is required. 
 
Vives-Pi M, Sabater L. Stiff person syndrome and cerebellar ataxia associated with 
glutamic acid decarboxylase antibodies and type 1 diabetes: What is the link between 
neurological diseases and autoimmunity to the beta cell? INMUNOLOGIA 29(4); 119-124, 
2010 
Stiff person syndrome is a rare CNS disorder characterized by progressive muscular 
rigidity (trunk muscles), with superimposed spasms. High titres of antibodies to glutamic 
acid decarboxylase (GAD-Ab) are present in more than 70 % of patients. Adult-onset 
cerebellar ataxia (CA) is the second most frequent disease associated with high titers of 
GAD-Ab, and characterized by an almost isolated cerebellar syndrome. Both syndromes 
are frequently associated with autoimmune type 1 diabetes (T1D). The immunogenetic 
basis of SPS is supported by the DQB1*0201 allele, a susceptibility allele for T1D. 
Several T1D autoantigens are related to proteins of the nervous system. The 
concordance of both neurological diseases with T1D and the presence of anti-GAD 
antibodies suggest a common aetiology. 
 
 

 
2.2.3 Línea de coagulopaties 
 

 

La línia de recerca en coagulopaties congènites del Banc de Sang i Teixits, té un caràcter 
dual des de la seva fundació al 1998: suport al diagnòstic dels trastorns congènits de la 
coagulació i altres malalties hereditàries; la investigació i el desenvolupament de noves 
perspectives en el camp del diagnòstic i la terapèutica. Una part important dels objectius 
actuals són la innovació en eines tecnològiques i el seu trasllat al laboratori de rutina.  
Les línies principals es centren en l'estudi de les malalties o defectes hereditaris de la 
sang de gran rellevància clínica, econòmica i social com són l’hemofília o la malaltia de 
von Willebrand, encara que també en altres aspectes derivats d’aquestes i altres 
coagulopaties. De manera detallada, els objectius d'investigació de la unitat es 
desglossen en:   
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A. Identificació de les mutacions responsables de hemofília A i B en la població 
espanyola. 

B. Aplicacions a l'orientació terapèutica, consell genètic, diagnòstic prenatal i 
preimplantacional. 

C. Diagnòstic molecular de la malaltia von Willebrand: estudi de la relació genotip-
fenotip i aplicació al diagnòstic clínic. 

D. Establiment de protocols i estudi genètic dels trastorns hemorràgics monogènics 
molt rars: dèficit de FXI, dèficit de FXIII, dèficit combinat de FV i FVIII, dèficit de 
FVII, trombastènia de Glanzmann, etc… 

E.   Exploració d'alternatives per a l'expressió del FVIII humà recombinant utilitzant 
nous sistemes d'expressió en llevat. 

F.   Estudis en profunditat dels esdeveniments moleculars trobats en alguns individus 
afectats i la relació genotip-fenotip constituint l'àrea més bàsica dels objectius de 
l'equip. 

G. Estudis epidemiològics clínics adreçats a la identificació exhaustiva de les 
característiques clíniques dels malats amb coagulopaties congènites i la seva 
resposta a diferents opcions terapèutiques. Aquests estudis sovint comporten la 
creació de registres de diferents tipus. 

Cal destacar que el estudis epidemiològics tenen el seu reflex en la web Hemobase 
(http://www.hemobase.com), dedicada a l’hemofília i malaltia de von Willebrand, inclou 
el primer registre de mutacions caracteritzades de pacients amb hemofília en la població 
espanyola. És un registre dinàmic, amb actualitzacions permanents. Inclou dades 
generals sobre l’hemofília, la classificació, característiques clíniques i les dificultats de 
diagnòstic, així com les característiques bioquímiques i moleculars dels gens. Hemobase 
és reconeguda pel NCBI i Orphanet com a base de dades de mutacions específica per als 
locus del FVIII, FIX i VWF. 
 
L'activitat d'investigació està lligada al compromís amb la Unitat d’Hemofília de l'Hospital 
Vall d'Hebron (centre de referència per a coagulopaties congènites a Catalunya) en el 
desenvolupament de protocols moleculars aplicables al consell genètic i diagnòstic 
prenatal. La Unitat d'Hemofília ofereix atenció sanitària especialitzada als malalts amb 
coagulopaties congènites hemorràgiques com l’hemofília, la malaltia de von Willebrand, 
trombopaties  i d’altres dèficits de factors de la coagulació. Les coagulopaties congènites i 
especialment l’hemofília són malalties complexes i poc freqüents. Per aconseguir un 
tractament eficaç és necessari un programa de tractament integral. La Unitat d’Hemofília 
compta amb un equip multidisciplinari experimentat, que desenvolupa una atenció 
integral del pacient, porta a terme un control diari de la qualitat assistencial mitjançant 
sessions clíniques i s'ha convertit en un centre de referència de les coagulopaties 
congènites a nivell estatal i internacional. Igualment destacable és la participació de la 
unitat en nombrosos estudis multicèntrics i internacionals (ITI, RODIN, HIGS i EUHASS). 
 
RESPONSABLE 
Rafael Parra López 
 
INVESTIGADORS 
Francisco Vidal Pérez 
Irene Corrales Insa 
Júlia Ayats Blanch 
Lluis Martorell Cedrés 
 
PERSONAL DE SUPORT 
Lorena Ramírez Orihuela 
Sofia Alonso Mateos 
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PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Rafael Parra López 
Estudi postautorizació de vigilància de la seguretat en pacients canviats de ReFacto o 
d’altres productes de factor VIII a ReFacto AF en el marc de l’atenció mèdica habitual 
Entitat finançadora: Wyeth Farma, S.A. 
Durada: des de 2009 fins a 2011 

 
Investigador principal: Rafael Parra López 
Registre català de coagulopaties 
Entitat finançadora: Servei Català de la Salut 
Durada: des de 2008 fins a 2010 
 
Investigador principal: Francisco Vidal Pérez 
Aplicació de tecnologies optimitzades al diagnòstic molecular de l’enfermetat de von 
Willebrand: anàlisis de la heterogeneïtat genètica. 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: PI080385 
Durada: des de 2009 fins a 2011 
 
Investigador principal: Francisco Vidal Pérez 
Exploració d’alternatives per a l’expressió heteròloga del factor VIII humà recombinant 
utilitzant nous sistemes d’expressió en llevat. 
Entitat finançadora: Química Farmacéutica Bayer, S.L. 
Durada: des de 2007 fins a 2011 
 
PUBLICACIONS 
Corrales I, Ramirez L, Ayats J, Altisent C, Parra R, Vidal F. Integration of molecular and 
clinical data of 40 unrelated VWD families in a Spanish locus-specific mutation database. 
First release including 58 mutations HAEMATOL-HEMATOL J 95(11); 1982-1984, 2010. 
QUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR D’IMPACTE 5,97 
Von Willebrand disease (VWD) is the most common congenital coagulopathy in humans. 
Nonetheless, the great complexity of the von Willebrand factor (VWF) gene has hindered 
routine molecular diagnosis. We designed and developed a technique based on complete 
VWF sequencing that has led to continuous identification of putative VWD mutations. To 
compile and update the molecular data produced, a new online publicly accessible VWF 
mutation registry (http://www.vwf.hemobase.com) was designed. In this first release of 
the database, 93 individuals from 40 unrelated families are included. Among the 58 
mutations identified, 19 were first described by our group and are distributed over the 
entire gene. It is also provided additional data, such as coagulation parameters, STR 
tracking and pedigree representation of mutation and disease inheritance. This online 
registry will contribute to a better understanding of the mechanisms involved in the 
pathophysiology and provide a dynamical view of the molecular epidemiology of VWD in 
our population. 
 
Ramírez L, Altisent C, Parra R, Vidal F. The "Royal Disease" Mutation in a Spanish 
Patient. J THROMB HAEMOST 8; 2316-7, 2010. QUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR D’IMPACTE 
6,29 
 
Vidal F. Capítol 2: Diagnòstic de portadores. En Portadores d'hemofília. Què cal saber? 
Barcelona: Associació Catalana de l’Hemofília; 11-20, 2010 
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2.3 ÀREA DE RECERCA DE TECNOLOGIA DE LA SANG I MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
 
RESPONSABLE 
Lluís Puig Rovira 
 
2.3.1 Línea de malalties transmissibles per la sang (LST) 
 

 
 
El Laboratori de Seguretat Transfusional (LST) està format per la Unitat assistencial de 
Validació de la sang i altres components, i la Unitat de R+D+i en agents transmissibles.  
L’activitat de R+D+i del LST es divideix en les següents línies principals: 
 

A. Hepatitis virals i coinfecció amb VIH 
B. Investigació epidemiològica i desenvolupament de noves eines de detecció 

d’agents infecciosos emergents (malaltia de Chagas, HTLV-I/II, virus de 
Chikungunya, malària, XMRV) 

L’objectiu últim d’aquestes línies és millorar el coneixement fisiopatològic, epidemiològic i 
de detecció d’agents infecciosos rellevants per a la seguretat dels productes sanguinis, la 
sang de cordó i els teixits.  
 
En aquest sentit cal destacar l’activitat desenvolupada per millorar el coneixement de la 
presència de patògens procedents d’altres països entre la població catalana de referència 
del BST. Els estudis fets en aquesta direcció tenen per objectiu planificar i establir 
estratègies per garantir la seguretat dels productes sanguinis basant-se en la selecció 
correcte dels donants de sang i en l’aplicació de test diagnòstics. Cal tenir en compte que 
el BST és l’únic centre que distribueix productes sanguinis a Catalunya i és la seva 
responsabilitat directe mantenir i potenciar la recerca en aquestes línies. 
 
RESPONSABLE 
Sílvia Sauleda Oliveras 
 
INVESTIGADORS 
Natàlia Casamitjana Ponces 
Maria Piron 
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Marta Bes Maijo 
 
PERSONAL DE SUPORT 
Angeles Rico Blázquez 
Anna Oliveira Tercero 
 
PROJECTES DE RECERCA ACTIUS 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Caracterització serològica, immunològica i molecular de donants de sang amb infecció 
oculta per virus hepatitis B 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: PI070754 
Durada: des del 2008 fins al 2010 
 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Botia - Improving the safety of blood and organ supply by creating the research 
infrastructure to monitor emerging pathogens and develop new screening tests 
Entitat finançadora: Comissió Europea 
No d’expedient: SP23-CT-2006-006487 
Durada: des del 2006 fins al 2010 
 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Estudi pilot de marcadors de malària en donants de sang de risc 
Entitat finançadora: BST 
Durada: des del 2006 fins al 2010 
 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Estudi de la prevalença del retrovirus XMRV en donants de sang i pacients amb síndrome 
de fatiga crónica 
Entitat finançadora: BST 
Durada: des del 2010 fins al 2011 
 
Investigador principal: Maria Piron 
Evaluació de la sensibilitat i especificitat del reactiu Chagas ARCHITECT per screening 
d’anticossos d’anti-Trypanosoma cruzi en donants de sang 
Entitat finançadora: Abbot científica 
Durada: des del 2010 fins al 2011 
 
Investigador principal: Maria Piron 
Desenvolupament d’una tècnica de detecció del virus del Nil Occidental (West Nile Virus) 
per PCR a temps real i estudi de camp per determinació de seroprevalència del WNV a 
Catalunya 
Entitat finançadora: BST 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
Investigador principal: Maria Piron 
Desenvolupament de protocols real time PCRs (Dengue, Chikungunya, HTLV-I, HTLV-II, 
etc) com a eines de cribatge o anàlisis suplementaris de patògens infecciosos emergents 
i estudi de camp de patògens emergents en viatgers de risc i donants immigrants. 
Entitat finançadora: BST 
Durada: des del 2009 fins al 2012 
 
Investigador principal: Juan Ignacio Esteban Mur (Institut de Recerca Vall 
d’Hebron), Sílvia Sauleda Oliveras (BST) 
Expansió/restauració funcional de cèl.lules CD4 NS3 específiques autòlogues en la 
prevenció de la recurrència VHC post-transplantament hepàtic: optimització del procés 
per a ús clínic 
Entitat finançadora: iscIII 
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No d’expedient: PI10/01505 
Durada: des del 2010 fins al 2012 
 
PUBLICACIONS 
Buti M, Homs M, Rodriguez-Frias F, Funalleras G, Jardi R, Sauleda S, Tabernero D, 
Schaper M, Esteban R. Clinical outcome of acute and Chronic Hepatitis Delta: A long term 
follow-up study J VIRAL HEPATITIS Jun 08, 2010. QUARTIL 1, DECIL 3, FACTOR 
D’IMPACTE 3,33 
 
Devine DV, Sher GD, Reesink HW, Panzer S, Hetzel PA, Wong JK, Horvath M, Leitner GC, 
Schennach H, Nussbaumer W, Genoe K, Cioffi JM, Givisiez FN, Rogerson M, Howe D, 
Delage G, Sarappa C, Charbonneau, Fu Y, Sarlija D, Vuk T, Strauss Patko M, Balija M, 
Jukić I, Ali A, Auvinen MK, Jaakonsalo E, Cazenave JP, Waller C, Kientz D, David B, 
Walther-Wenke G, Heiden M, Lin CK, Tsoi WC, Lee CK, Barotine-Toth K, Sawant RB, 
Murphy W, Quirke B, Bowler P, Shinar E, Yahalom V, Aprili G, Piccoli P, Gandini G, 
Tadokaro K, Nadarajan VS, de Kort W, Jansen N, Flanagan P, Forsberg PO, Hervig T, 
Letowska M, Lachert E, Dudziak K, Antoniewicz-Papis J, de Olim G, Nascimento F, 
Hindawi S, Teo D, Reddy R, Scholtz J, Swanevelder R, Rovira LP, Sauleda S, Carasa MA, 
Vaquero MP, Ania MA, Gulliksson H, Holdsworth S, Cotton S, Howell C, Baldwin C, Cusick 
RM, Geele GA, Paden C, McEvoy P, Gottschall JL, McLaughlin LS, Benjamin RJ, Eder A, 
Draper NL, AuBuchon JP, León de González G. Inventory management VOX SANG 98(3 
Pt 1); e295-363, 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 2,75 
 
Reesink HW, Panzer S, Wendel S, Levi JE, Ullum H, Ekblom-Kullberg S, Seifried E, 
Schmidt M, Shinar E, Prati D, Berzuini A, Ghosh S, Flesland Ø, Jeansson S, Zhiburt E, 
Piron M, Sauleda S, Ekermo B, Eglin R, Kitchen A, Dodd RY, Leiby DA, Katz LM, Kleinman 
S. The use of malaria antibody tests in the prevention of transfusion-transmitted malaria 
VOX SANG 98(3 Pt 2); 468-478, 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR D’IMPACTE 2,75 
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2.3.2 Línea d’hemodonació i ús de productes sanguinis 
 

 
 
En aquesta àrea s’inclouen els projectes que tenen con a finalitat la millora de la donació 
de la sang, de la producció de components sanguinis i de la seva aplicació en transfusió i 
en d’altres formes d’aplicació. 
 
RESPONSABLE 
Lluis Puig Rovira 
 
INVESTIGADORS 
Pilar Ortiz Murillo 
Joan Ramon Grífols Ronda  
Alba Bosch Llobet 
Lluis Massuet Bosch 
 
PROJECTES ACTIUS 
 
Investigador principal: Lluís Puig Rovira 
Assaig clínic aleatoritzat, controlat, paral·lel, per a valorar l'eficàcia d'un segellador de 
fibrina al·logènica en el tractament de les ferides secundàries a laminectomia d'etiologia 
degenerativa. 
Agència finançadora: BST 
Durada: des del 2010 fins al 2011 
 
Investigador principal: Lluís Massuet Bosch 
Plasmafèresi amb doble filtració en pacients amb hepatitis C crònica amb genotip 1 i alta 
càrrega viral 
Agència finançadora: Asahi Kaseu Kuraray Medical Company Ltd. 
No d’expedient: AM-HC-SP-2008 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
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Investigador principal: Lluís Orozco Delclos (Teknon), Alba Bosch Llobet (BST) 
Assaig clínic aleatoritzat, multicèntric, controlat, paral·lel, doble cec que avalua l’ eficàcia 
del plasma ric en plaquetes autòleg en el tractament de les ruptures musculars tipus 
"tennis leg". 
Agència finançadora: Instituto de Salud Carlos III 
No d’expedient: P08/0724 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
Investigador principal: Joan Francesc Julián Ibánez (IGTP), Joan Ramon Grífols 
Ronda (BST) 
Valoració de la reconstrucció volumètrica amb gel de plaquetes de donant sà al 
tractament conservador de la neoplàsia de mama 
Agència finançadora: ACC10 
No d’expedient: VALTEC09-2-0098 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
PUBLICACIONS 
Bosch MA, Contreras E, Madoz P, Ortiz P, Pereira A, Pujol MM. The epidemiology of blood 
component transfusion in Catalonia, Northeastern Spain TRANSFUSION; 2010. QUARTIL 
2, DECIL 4, FACTOR D’IMPACTE 3,47 
BACKGROUND: Epidemiologic information on blood component usage can help improve 
the utilization of transfusion resources. STUDY DESIGN AND METHODS: Crosssectional 
survey in 2007 that included every hospital in Catalonia. Clinical data of blood recipients, 
including the four-digit International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical 
Modification codes and the indication for transfusion, were prospectively collected 
according to an established protocol. RESULTS: In total, 19,148 red blood cell (RBC) 
units, 1812 platelet (PLT) doses, and 3070 plasma units, transfused into 8019 patients 
(median age, 71 years; 52% males), were surveyed. Half the RBC units were used by 
patients older than 70 years. Specific diagnosis and procedures with the highest RBC use 
were lower limb orthopedic surgery (10.6% of all units) and gastrointestinal hemorrhage 
(6%). Therapeutic plasmapheresis (8.1%) and heart valve surgery (7.2%) were the 
procedures with the highest plasma use. Oncohematology patients accounted for 73% of 
transfused PLTs, more that two-thirds being administered for hemorrhage prophylaxis. 
Acute hemorrhage was the most common indication for RBC and plasma transfusion. 
Among all blood recipients, 80% received only RBCs and 6.9% received only plasma 
and/or PLTs, without concomitant RBCs. The population transfusion incidence rates were 
35 RBC units, three PLT doses, and 6 plasma units per 1000 population-year. 
Demographic changes anticipate a 30% increase in RBC transfusion by year 2030. 
CONCLUSIONS: These results allow for identification of blood uses that are susceptible to 
improvement, help appraise the expected yield of blood safety measures, and will assist 
in planning the future blood supply. 
 
Reesink HW, Panzer S, McQuilten ZK, Wood EM, Marks DC, Wendel S, Trigo F, Biagini S, 
Olyntho S, Devine DV, Mumford I, Cazenave JP, Rasonglès P, Garraud O, Richard P, 
Schooneman F, Vezon G, Al Radwan R, Brand A, Hervig T, Castro E, Lozano M, Navarro 
L, Puig L, Almazán C, MacLennan S, Cardigan R, Franklin IM, Prowse C. Pathogen 
inactivation of platelet concentrates VOX SANG 99; 86-95, 2010. QUARTIL 2, DECIL 5, 
FACTOR D’IMPACTE 2,75 
 
Pérez A, Sancho JM, Grífols JR, Ribera JM. Response to rituximab in two patients with 
plasma exchange-refractory thrombotic thrombocytopenic purpura. MED CLIN BARC Nov 
10, 2010. QUARTIL 3, DECIL 6, FACTOR D’IMPACTE 1,26 
 

Bosch A. Un análisis crítico de a quién y cuándo transfundimos REV MEX MED TRAN 3 
(1); 22-29, 2010 

The knowledge of where and when the transfusion goes (Transfusion epidemiology) is 
necessary to identify the key factors involved in the demand and predicting the future 
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trends of use of blood components. In Catalonia, a 7 million inhabitant North-East Region 
of Spain, the use of blood transfusion will probably increase in the next years because of 
the population aging and the increment tendency in the blood components use ratio for 
inhabitant/year. Blood Transfusion Centres and Hospital Transfusion Services must work 
together in order to achieve an optimal and sustainable use of blood. 

 

Massuet L. Tratamiento de soporte. II transfusión de elementos celulares sanguíneos. 
Manual práctico de Hematología y Oncología Pediátricas. Ed. Ergon, Sanchez de Toledo, j. 
Ortega JJ. 2010 




