
 

 

Amb motiu del Dia Internacional del Mieloma Múltiple 

Experts en hematologia avalen la recerca com a pas decisiu cap a 

la “cronificació” del mieloma múltiple.  

• Durant la darrera dècada el pronòstic dels pacients ha millorar notablement 

al que han contribuït els nous tractaments. 

• El mieloma múltiple és el segon càncer hematològic més comú i és una de les 

més de 7.000 malalties minoritàries existents. 

Barcelona, 25 de setembre de 2015.- Administració sanitària, especialistes en 
Hematologia i Hemoteràpia, pacients i indústria s'han donat cita avui a Barcelona 
per abordar les darreres novetats en el diagnòstic i el tractament del mieloma 
múltiple coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la malaltia. En 
aquesta trobada s’ ha destacat el paper de la recerca per aconseguir un control de 
la malaltia a llarg termini i seguir millorant la comoditat i seguretat del pacient. 
Durant aquesta trobada s'ha decidit realitzar una jornada de conscienciació entorn 
del Mieloma Múltiple adreçada a pacients i familiars, professionals sanitaris i públic 
en general on, tots i cadascun dels diferents implicats en la gestió d'aquesta 
malaltia, comparteixin les seves experiències i coneixements. Aquesta jornada 
tindrà lloc el proper 8 d'octubre en la UAB-Casa Convalescència (C/ Sant Antoni 
Maria Claret, 171, Barcelona). 

La trobada, impulsada per la Plataforma de Malaties Minoritàries-UAB i Celgene, ha 
comptat amb l'assistència de la Sra. Glòria Renom, diputada de la Comissió Salut 
del Parlament de Catalunya, qui ha recordat la importància de la recerca en la lluita 
contra aquest càncer hematològic, que consisteix en la proliferació descontrolada de 
les cèl·lules plasmàtiques en la medul·la òssia, un tipus de glòbuls blancs capaços 
de produir els anticossos que protegeixen al cos de forma efectiva contra diferents 
patògens. 

Per al Dr. Josep Torrent-Farnell, professor del Departament de Farmacologia 
Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i membre del Comitè de Medicaments Orfes de la EMA (European 
Medicines Agency), “és d'especial rellevància la conscienciació sobre aquest tipus de 

patologies ja que, malgrat ser minoritàries, cada vegada afecten a més persones a 

causa de l'augment de l'esperança de vida. Per això, es requereixen tractaments 

més ajustats a les característiques de cada pacient al moment del diagnòstic”.  

Per la seva banda, Justo Moreno, responsable de Relacions Institucionals de 
Celgene, reafirma el compromís de la companyia amb els pacients. “Aquest 

compromís es reflecteix en la tasca de recerca constant duta a terme pel nostre 



   

laboratori per aconseguir tractaments que millorin la situació dels pacients i ens 

permetin pensar en la cronificació, objectiu principal en la lluita contra el mieloma 

múltiple.”  

El mieloma múltiple és el segon càncer hematològic més comú en la població 
adulta, ja que es diagnostica entre els 65 i els 74 anys, i a causa de la seva baixa 
prevalença, està considerada com una de les més de 7.000 malalties minoritàries. 
Es calcula que en l'actualitat existeixen més, de 400.000 afectats a Catalunya i 3 
milions d'afectats per malalties minoritàries a Espanya.  

El pronòstic dels pacients afectats de mieloma múltiple ha millorat notablement en 
els darrers anys, tal com assenyala la Dra. Mercè Gironella, del servei 
d’Hematologia de l'Hospital Universitari de la Vall d’Hebró de Barcelona. 
“Actualment comptem amb opcions de tractament en tots els casos i l'aparició de 

nous fàrmacs ha fet variar el pronòstic de la malaltia i sobretot la qualitat de vida 

dels pacients”. És per això que – prossegueix la Dra. Gironella- “cal continuar 

investigant per aconseguir arribar a la curació d'un malaltia que era mortal fa uns 

deu anys i ara s'està aconseguint cronificar”. 

Encara lluny d'aconseguir aquest objectiu, el Dr. Alfons Soler, del Servei 
d’Hematologia, Hospital Parc Taulí de Sabadell, assenyala que “actualment la 

majoria d'aquests tractaments no es basen en quimioteràpia, en el seu lloc 

comptem amb teràpies dirigides que, a més d'haver millorat les seves possibilitats 

de supervivència, aporten comoditat al pacient. No obstant això, segueix sent 

necessari el tractament de suport, donades les complicacions pròpies de la malaltia, 

tals com la insuficiència renal, afectació òssia o anèmia.” En aquest sentit, el Dr. 
Soler reconeix els esforços en recerca produïts en els últims anys en el camp de la 
Onco-hematologia, “ens permet comptar en l'actualitat amb tractaments més 
eficaços, de millor administració (orals, subcutanis...) i amb menys efectes 
secundaris”.  

La Sra. Aquilina Narganes, afectada de Mieloma Múltiple, puntualitza “la 
importància d'aquest tipus de reunions per avançar en la conscienciació de la 
societat entorn d'aquesta malaltia”.  

La Sra. Ana Quintero, presidenta de la Federació Catalana de Malalties 
Minoritàries, destaca que “és important la celebració dels dies internacionals de les 
més de 7.000 malalties minoritàries per poder-les fer més visibles en la societat, 
així com aquest tipus de reunions multidisciplinàries on unificar esforços i 
coneixements de la indústria, professionals de la salut i pacients per aconseguir 
millorar la qualitat de vida dels afectats i de les seves famílies”. 

 
 



   

 

Plataforma Malalties Minoritàries-UAB 

L'any 2011, la Fundació Doctor Robert-UAB, actualment ment Fundació Salut i 
Envelliment-UAB crea aquesta plataforma dins de l'àrea de Malalties Minoritàries 
dedicada a dotar a aquest col·lectiu de visibilitat i buscar sinèrgies que facilitin el 
seu reconeixement en l'àmbit sociosanitari i la societat. Aquesta plataforma neix 
amb la intenció de configurar un espai comú entre associacions d'afectats i 
familiars, agrupar a la indústria farmacèutica, professionals i investigadors per 
enfortir la governanza en aquest àmbit, i promoure accions que ajudin als afectats i 
promoguin la seva recerca. De la mateixa manera, té per objectiu afavorir l'accés a 
la informació, tractament i atenció mitjançant l'organització de jornades i tallers.  

 
 

 

 

Celgene 

CelgeneInternational, situada en Boudry, en el Cantó de Neuchâtel, Suïssa, és una 
filial 100% propietat de Celgene Corporation i seu internacional de la mateixa. 
CelgeneCorporation, amb seu en Summit, Nova Jersey, és una empresa 
farmacèutica global i integral dedicada principalment a la investigació, el 
desenvolupament i la comercialització de teràpies innovadores per al tractament del 
càncer i les malalties inflamatòries mitjançant la regulació de gens i proteïnes. 
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