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Q uan Antoni Ribas
va decidir especia-
litzar-se en mela-
noma poc després
d’arribar a la Uni-
versitat de Califòr-
nia a Los Angeles,

el 1996, no hi havia cap tracta-
ment per al més greu dels càn-
cers de pell quan ja havia causat
metàstasi. Després de quinze
anys investigant per canviar la si-
tuació, Ribas va presentar diu-
menge resultats d’una immuno-
teràpia que promet canviar les
perspectives, no només delmela-
noma, sinó de molts altres càn-
cers. La seva presentació i la del
seu col·lega Jedd Wolchok, que
ha obtingut resultats similars a
l’hospitalMemorial Sloan-Kette-
ring de Nova York, han estat les
més destacades del congrés de
la Societat Americana d’Oncolo-
giaMèdica, que se celebra aChi-
cago. Les immunoteràpies, pre-
diu Ribas, “seran els fàrmacs
més importants en el tracta-
ment del càncer en els propers
anys”.

Quins resultats han obtin-
gut?
Hem administrat el tractament a
135 pacients amb melanoma

avançat. Són pacients que teni-
en molt mal pronòstic, perquè
s’havien quedat sense cap opció
de tractament. Hem dividit els
pacients en tres grups que han
rebut diferents dosis perquè en-
cara no sabíem quina era l’òpti-
ma. En el grup que ha anat mi-
llor, un 52%dels pacients ha res-
post al tractament.

Durant quant temps es man-
té el càncer a ratlla amb aques-

ta immunoteràpia?
L’eficàcia es manté a llarg termi-
ni, aquest és el resultat més im-
portant. Esmanté després d’inter-
rompre el tractament i fins i tot
augmenta amb el temps. Segons
les nostres dades, només un
10% dels pacients recau després
d’acabar el tractament. En la

gran majoria, el sistema immu-
nitari ha après a eliminar les
cèl·lules canceroses i, com més
temps passa, millors són els re-
sultats. Tenim cinc pacients que
han tingut una resposta com-
pleta i pensem que en tindrem
més durant els propers mesos.
Si fa dos anys algú m’hagués dit
que tindríem aquests resultats,
li hauria dit que no sabia de què
parlava. Els resultats han su-
perat totes les nostres millors
expectatives.

Com defineix resposta com-
pleta?
És la desaparició de tot indici de
càncer en un pacient.

El sorprèn que l’eficàcia
d’aquest tractament esmantin-
gui a llarg termini?
No, perquè el sistema immunita-
ri té la capacitat de recordar qui
és l’enemic. Pot fer-ho durant to-
ta la vida. En això es basa també
l’eficàcia de les vacunes que re-
bem en la infantesa.

Comfunciona aquesta immu-
noteràpia?
El nostre sistema immunitari té
la capacitat de reconèixer i des-
truir les cèl·lules canceroses.
Però aquestes cèl·lules desen-
volupenunmecanismede defen-
sa per ocultar-se del sistema
immunitari. La immunoteràpia
que hem estudiat bloqueja
aquest mecanisme d’ocultació
de les cèl·lules canceroses, de
manera que el sistema immuni-
tari recupera la capacitat de des-
truir-les. Concretament, bloque-
ja una molècula anomenada
PD-1.

Altres immunoteràpies con-
tra el càncer basades en vacu-
nes han fracassat. Per què la se-
va ha funcionat?
Perquè les vacunes es basen a
activar el sistema immunitari,
però en realitat el sistema im-
munitari ja està activat. El que
passa és que hi ha una cosa que el
frena. El que hem fet nosaltres
ara ha estat treure-li els frens. És
com tenir un cotxe molt potent
que no avança perquè té el fre
de mà posat. La vacuna l’intenta
empènyer, però continua estant
frenat. El que cal fer és desfre-
nar-lo.

Per què pensa que uns
pacients responen i d’altres
no?
Aquesta immunoteràpia es basa
a bloquejar la molècula PD-1 i hi
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“Seran els fàrmacs
més importants
contra el càncer en
els propers anys”

Avançar gràcies als fracassos
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]Quan Antoni Ribas va mar-
xar de l’hospital Vall d’He-
bron a la Universitat de Ca-
lifòrnia a Los Angeles el
1996, pensava que tornaria
al cap de dos anys. S’havia
embrancat en un projecte
d’investigació sobre teràpia
gènica que el va portar a
especialitzar-se en el tracta-
ment del melanoma. La te-
ràpia gènica va funcionar
en ratolins i va fallar en per-
sones. “Va ser un fracàs
absolut, però és una de les
experiències que més m’ha
ajudat a avançar després”.
Treballant en melanoma, va
començar a explorar idees

per combatre el càncer
aprofitant el sistema immu-
nitari del mateix pacient.
Les seves investigacions,
juntament amb la d’alguns
altres investigadors dels
EUA, van portar al desen-
volupament dels primers
fàrmacs per al melanoma.
Reconegut com una referèn-
cia en aquest camp, l’any
passat va ser seleccionat
per liderar el principal pro-
jecte d’immunoteràpia con-
tra el càncer del món. Però
“el que més m’interessa,
més que fer articles cientí-
fics, és avançar en el tracta-
ment dels pacients”.

“La immunoteràpia
supera lesnostres

millors expectatives”

Enviat especial

Els avenços de la lluita contra el càncer
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EL MÉS IMPORTANT

“L’eficàcia es manté a
llarg termini després
d’interrompre
el tractament”

Antoni Ribas, investigador del càncer, UCLA
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