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S’esfondra l’Arc
de Darwin de
les Galápagos
El conegut Arc de Darwin, una
formació geològica icònica a
l’illa Darwin, al nord de les Ga
lápagos, es va esfondrar dilluns
després d’un procés d’erosió
natural. Aquest cos de roques
ha perdut la llinda i només
n’han quedat els dos pilars, com
es pot observar a la imatge. El
pont, semblant a un arc del tri
omf, era visitat habitualment
per turistes, i al costat s’hi solia
practicar busseig. / Efe
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Obre a Barcelona un centre per tractar
l’alzheimer amb recanvi de plasma
Ace aplicarà el procediment Ambar de Grifols en demències lleus o moderades
MAYTE RIUS
Barcelona

Grifols i l’Ace Alzheimer Center
Barcelona obriran les pròximes
setmanes el primer Ambar Cen
ter a Barcelona per portar a la
pràctica clínica el procediment
Ambar, la teràpia de recanvi plas
màtic diari amb albúmina que la
farmacèutica investiga des de fa
17 anys i que ha demostrat que
alenteix el progrés de la demència
en pacients amb alzheimer mode
rat o lleu.
El procediment Ambar consis
teix a fer circular la sang de la per
sona amb alzheimer a través d’un
dispositiu mèdic que extreu el
plasma i torna les cèl∙lules san
guínies al pacient amb albúmina.
Això permet eliminar la proteïna
betaamiloide que s’acumula al
cervell dels pacients d’alzheimer i
causa dany neuronal.
Els resultats de l’assaig clínic
Ambar que Grifols va fer entre el
2012 i el 2019 en 41 hospitals d’Es
panya i els Estats Units van mos
trar una reducció d’un 61% en la
progressió de la malaltia en paci
ents en estadi moderat tractats
amb plasmafèresi respecte al
grup que va rebre placebo. I tam
bé es va observar un impacte posi
tiu en la memòria i la qualitat de
vida en pacients amb alzheimer
moderat, així com en el llenguat
ge i la velocitat de processament
en pacients en un estadi lleu. En
conjunt, els investigadors van
quantificar en un 71% la reducció
del deteriorament clínic en tots
els pacients tractats.
“Ambar ha demostrat un bene
fici en casos d’alzheimer en què
la demència està clarament es
tablerta, mentre que la majoria de
les investigacions se centren a
alentir la malaltia en pacients pre
simptomàtics o amb pocs símp
tomes”, emfatitza Antonio Páez,
director mèdic del programa
Ambar.
Mercè Boada, neuròloga i una
de les fundadores d’Ace, explica
que el procediment ha demostrat
no només una millora de les ca
pacitats cognitives dels pacients,
sinó també una millora funcional,
de la seva autonomia personal,
relatada tant pels mateixos afec
tats com pels familiars i els met
ges que els tracten. “Hem vist re
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L’Ambar Center estarà ubicat a les instal∙lacions de l’Ace Barcelona

sultats positius d’alentiment de la
progressió de la malaltia”, afirma.
L’obertura del primer Ambar
Center suposa un pas més en la
investigació de Grifols contra
l’alzheimer, i el seu objectiu és ob
tenir dades de l’ús d’aquest pro
cediment en la pràctica clínica
habitual per complementar els
resultats de l’assaig, i també com a
pas previ a la comercialització
d’aquesta teràpia contra la malal
tia d’Alzheimer. Cal tenir en
compte que des del 2003 no s’ha
aprovat cap tractament per a
l’alzheimer, una malaltia per a la
qual no hi ha cura ni tractament
que impedeixi que avanci i en què
tots els esforços se centren, ara
com ara, a alentirne la progressió
per frenar el deteriorament dels
pacients.
El nou centre s’ubica a les ins
tal∙lacions de l’Ace Alzheimer
Center a Barcelona i serà gestio
nat pel seu equip mèdic, integrat
per neuròlegs, neuropsicòlegs,
especialistes en afèresi i intensi
vistes, treballadors socials i per
sonal d’infermeria format i amb

experiència en el protocol de
tractament d’Ambar, ja que van
participar en l’assaig clínic.
Boada preveu que, una vegada
estigui en ple funcionament,
l’Ambar Center pugui proporcio
nar teràpia a uns cent pacients
d’alzheimer al mes. “Es tracta

L’assaig clínic d’aquesta
teràpia va mostrar una
reducció del 71% del
deteriorament clínic en
els pacients tractats
d’un tractament personalitzat i
adaptatiu en què les dosis, la
freqüència i la durada s’adaptaran
en funció de la resposta de cada
persona, i haurem de simultanie
jar pacients intensius –que reben
el tractament una vegada a la set
mana durant unes sis setmanes–
amb pacients en fase de manteni
ment crònic a llarg termini, que
només hi aniran una vegada al
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mes”, explica la neuròloga.
I afegeix que un comitè assis
tencial farà el seguiment de la te
ràpia i els efectes que té en cada
pacient i decidirà la continuïtat o
no del tractament en funció dels
beneficis que reporti.
Páez, per la seva part, apunta
que l’Ambar Center de Barcelona
servirà de referència per muntar
ne d’altres en altres països. Grifols
ja té contactes amb dues instituci
ons mèdiques que treballen en
l’àmbit de l’alzheimer als Estats
Units i una altra a la Xina per fer
associacions semblants a les que
tenen amb l’Ace i obrir més cen
tres Ambar, també a Europa.
Pionera en l’àmbit de l’hemo
teràpia, fa dècades que Grifols in
vestiga l’eficàcia dels tractaments
plasmàtics en malalties d’alta pre
valença, com la cirrosi i l’alzhei
mer, i els últims temps ha incor
porat als seus camps d’investiga
ció la immunologia, amb l’anunci
de la creació d’un nou centre d’in
vestigació de referència en aquest
àmbit, el Pyrenees Immunology
Research Center (Pyirc).c

El catedràtic de Física Daniel
Crespo s’ha imposat per un
50,67% dels vots al seu rival,
Francesc Torres, que aspirava a
renovar el càrrec, a les elecci
ons al rectorat de la UPC, que
s’han celebrat de manera elec
trònica els últims quatre dies.
La participació ha estat d’un
20% superior a la de les últimes
eleccions.
Crespo ha rebut el suport
dels estudiants (un 15,46% de
vots ponderats davant un
8,54% de Torres) i del personal
administratiu i de serveis (un
7,05% davant un 3,95%). En
canvi, ha obtingut menys su
port que el seu rival entre el
personal docent i investigador
amb vinculació permanent (un
21,10% dels vots davant un
29,9% de Torres), el sector amb
més poder de decisió. Entre la
resta dels docents (associats,
investigadors en formació i
doctors) el resultat ha estat
molt igualat, amb un 7,06% i un
6,94%, respectivament.
Les eleccions van ser antici
pades nou mesos pel rector
actual, que ocupa el càrrec des
del desembre del 2017, per per
metrealnouequiprectoralpre
parar el curs que ve i organitzar
els fons europeus. Han votat
5.830 persones de les 30.876
amb dret a vot.
Crespo, de 62 anys, és profes
sordelaUPCdesdel1987icate
dràtic de Física des del 2010. La
seva línia d’investigació princi
pal és l’estudi de les propietats
mecàniques i l’estabilitat física i
química dels materials me
tàl∙lics amorfs. Va coordinar el
programa de doctorat en Cièn
cia i Tecnologia Aeroespacial i
va dirigir el departament de Fí
sica. Els dos últims anys va pre
sidir la Junta de PDI de la UPC.
Torres s’ha distingit per un
mandat progressista, amb
l’obertura d’un vicerectorat
de responsabilitat social i igual
tat, la introducció de formació
humanística als graus i l’ober
tura d’UPCArts, programa
cultural dirigit a la comunitat
universitària.c

