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Emergència sanitària

Gran expectació al voltant del primer
fàrmac que pot frenar l’alzheimer
La molècula aducanumab no cura la malaltia, però en modifica la progressió
El canvi
de guió de
la farmacèutica
Biogen va aturar el

XAVI JURIO

Aquest fàrmac tindrà llum verda si la revisió dels resultats de l’última fase d’assajos és positiva

pacients que són en una fase lleu
d’aquesta malaltia.
La decisió sobre la seva aprovació es fonamentarà en l’avaluació que durà a terme un comitè
d’experts independents dels resultats dels assajos en fase 3 amb
aquesta molècula, actualment en
revisió per ser publicats. En cas
que sigui positiva, l’agència es
podria acabar de pronunciar al
març.
De moment tot fa pensar que
serà així, i el valor de les accions
de la companyia farmacèutica a
la borsa ha pujat un 42%.
“L’aprovació d’aquest fàrmac
suposarà un canvi de paradigma”, considera Alberto Lleó, director de la unitat de memòria de
l’hospital de la Santa Creu i Sant

Pau. Fins ara, explica aquest
neuròleg, només hi ha medicaments que actuen sobre els símptomes, i l’aprovació de l’aducanumab podria “accelerar l’arribada d’uns altres tractaments
que també actuen sobre les causes de la malaltia i n’alenteixen
l’evolució”.
A més a més, destaca Lleó, i de
manera important, “tindrà un
efecte sobre el diagnòstic”, perquè com que existeix un fàrmac
per endarrerir la progressió de
l’alzheimer, “persones que comencin a notar un deteriorament cognitiu o pèrdua de memòria probablement voldran saber si són candidates per tractarse amb aquesta molècula. I això
potenciarà el diagnòstic precoç,

Rècord de morts en la
nova onada: 368 en un dia

món, que es va mostrar prudent a
l’hora d’avaluar la situació. “Cal
esperar una setmana més”, va indicar.
Però això no implica, va insistir, que la pressió al sistema sanitari també es redueixi. Per això
queda més temps. Com a mínim,
dues setmanes. Ara com ara, va
reconèixer Simón, molts hospitals han hagut d’eliminar o reduir
l’activitat quotidiana, amb el risc
que això suposa per a la població
no Covid-19. Preocupa especialment la situació de les UCI, amb
una ocupació mitjana d’un 30%.
També ha canviat el perfil dels
ingressats en aquestes unitats de
crítics. Fa unes setmanes tenien
entre 50 i 60 anys i amb factors de
risc, com ara obesitat o malalties
respiratòries, i ara són més grans.
L’epidemiòleg va llançar el mateix missatge que el ministre Salvador Illa: que cal esperar les
pròximes setmanes per comprovar les mesures adoptades per les

CRISTINA SÁEZ
Barcelona

La jornada d’avui podria marcar
una fita en la història de l’alzheimer. Després de dècades d’investigació per mirar de trobar un
tractament efectiu per a aquesta
demència, que afecta 50 milions
de persones a tot el planeta,
aquesta tarda (hora catalana)
l’Agència Americana del Medicament, l’FDA, es pronunciarà
sobre l’aprovació del primer fàrmac que aconsegueix modificar
el curs de la malaltia.
Es tracta de l’aducanumab, de
la companyia Biogen, un anticòs
monoclonal que elimina la proteïna beta amiloide del cervell i
retarda el declivi cognitiu en els

CELESTE LÓPEZ
Madrid

No perquè ho haguessin advertit
deixa d’alarmar. La xifra de
morts per Covid-19 no deixa
d’augmentar, i ha passat d’uns
100 diaris, fa tot just dues setmanes, a 200 set dies després. Ahir
la xifra va arribar als 368, la més
alta d’aquesta segona onada. I el
pitjor de tot és que continuarà
pujant durant les pròximes setmanes, encara que la corba de
contagis s’estabilitzi i s’aconsegueixi doblegar-la.
I altre cop els més afectats són
les persones grans, si bé amb alguna diferència respecte a la primera onada. En aquest cas, la

mitjana d’edat és de 86 anys, davant els 83 del març i l’abril. Això
mostra que en aquesta segona
onada estan morint els més febles, els que estan en més mala situació, davant la primera onada,
que va castigar directament la
població gran de manera indiscriminada. En part, això s’explica
pel fet que la gent gran està més
protegida.
Ahir es van notificar 21.908 casos, 9.606 corresponents a les
últimes 24 hores. Aquestes dades
revelen que “continuem en fase
d’ascens, per bé que amb mostres
d’una certa estabilitat”, va indicar
el responsable del Centre de
Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Si-

març del 2019 els dos
assajos clínics en fase III
que estava duent a terme
amb l’aducanumab,
Emerge i Engage, després
que una anàlisi interna
de la companyia conclogués que la molècula no
era efectiva. Així i tot,
set mesos després la farmacèutica va anunciar
de manera imprevista
que demanaria a l’FDA
l’aprovació del fàrmac
per tractar alzheimer
lleu. Va al·legar que, després de tornar a revisar
les dades i incloure-hi
nova informació que
abans havien desestimat,
havia trobat que en els
pacients a qui s’administrava la dosi més alta i
que presentaven formes
més lleus d’alzheimer
s’aconseguia alentir el
declivi cognitiu. Segons
Biogen, el tractament
reduïa significativament
la presència de beta
amiloide al cervell.
Aquest canvi de guió
podria portar el comitè
d’experts que avaluen
l’aprovació de l’aducanumab a demanar avui
més proves o informació a la companyia.
Ara Biogen ha emprès
un nou estudi, anomenat
Embark, amb què vol
reemprendre el tractament amb aquest fàrmac
als pacients que havien
participat en els estudis
que es van suspendre.

comunitats, i va expressar la seva
confiança que no caldrà anar al
confinament domiciliari. I va negar que en altres països europeus
ho estiguin fent. “He tingut una
reunió amb els meus col·legues
europeus i, al marge de l’expressió que facin servir, la realitat és

En espera de l’estudi
de seroprevalença,
Simón creu que ja
s’han infectat uns
4 milions de persones
que aquest confinament de què
parlen és molt semblant al que la
majoria de les comunitats han
posat en marxa: tancament de
bars i restaurants, reducció d’aforaments, confinaments nocturns... Tots anem en la mateixa
línia”.

clau en aquesta malaltia”.
En l’alzheimer hi ha dues proteïnes clau, beta amiloide i tau,
que, per motius que no se saben,
es comencen a acumular al cervell i impedeixen que les neurones es comuniquin. Fins i tot, al
final, els causen la mort.
“Quan l’aducanumab reconeix
la proteïna beta amiloide activa
el sistema immunitari perquè
l’elimini, cosa que evita que s’hi
afegeixi i formi plaques”, explica
Carla Abdelnour, directora adjunta del departament d’assajos
clínics de la Fundació ACE.
La companyia Biogen ha dut a
terme dos estudis clínics en fase
3 amb 1.650 persones a tot el
món, en què han participat tant
l’hospital de Sant Pau com la
Fundació ACE. Amb aquests estudis s’ha vist que, quan s’administra la dosi més elevada
d’aquest fàrmac a persones amb
declivi cognitiu lleu diagnosticades d’alzheimer es rebaixa la
càrrega de beta amiloide al cervell, per bé que la malaltia no
s’atura.
Així mateix, amb els assajos es
va veure que un terç dels pacients tractats amb aquesta dosi
elevada del fàrmac desenvolupaven edema cerebral, presentaven

El medicament, que
avui passa per l’FDA
per ser aprovat, permet
tractar-ne les causes,
no els símptomes
mal de cap i basques i també microhemorràgies. “Caldrà avaluar
els efectes secundaris, i, en cas
que s’apliqui el tractament, fer
un seguiment estret del pacient
amb escàner cerebral”, destaca
Abdelnou. I afegeix que, amb tot,
“és una notícia positiva per als
nostres pacients i els seus familiars saber que podrem disposar
d’un recurs terapèutic que pot
alentir el procés de deteriorament cognitiu. Fins ara és molt
dur no poder-los oferir cap medicament per a això”.
Que s’acabi aprovant avui per
l’FDA no vol dir que tot seguit
arribi a Espanya. Primer hi haurà
de donar llum verda l’Agència
Europea
del
Medicament,
l’EMA, i després l’espanyola.

Simón pensa que “serem capaços de doblegar la corba i fer baixar la incidència”, però creu que
encara que algunes mesures es
puguin flexibilitzar caldrà continuar amb moltes restriccions.
“L’objectiu és controlar la pandèmia fins que arribi la vacuna, no
gaudir del Nadal i que després
vingui la tercera onada”.
L’epidemiòleg va fer referència
a l’estudi de seroprevalença que
avui presentarà l’Institut de Salut
Carlos III. En espera que es publiquin els resultats, Simón va reconèixer que al seu equip ja estudien percentatges hipotètics sobre la població que ja ha passat la
Covid-19 i que, per tant, pot ser
immune: les xifres es mouen entre un 8% i un 10%, el doble del
primer estudi (uns 4 milions de
persones), molt lluny de la immunitat de ramat a què alguns fan
referència per eliminar les restriccions i permetre l’activitat
econòmica.

