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Sant Cugat del Vallés, 4 febrer. En els últims anys s'ha produït un augment constant de la 
supervivència en diferents tipus de tumors gràcies als esforços dedicats a la recerca des de 
múltiples àmbits. La participació en aquests estudis i assajos clínics permet amb freqüència als 
pacients beneficiar-se de tractaments encara no disponibles que presenten indicis que poden 
aportar major eficàcia que els utilitzats actualment. 

Des de l'Institut oncològic Dr. Rosell, responsable del servei d'oncologia de l'Hospital 
Universitari General de Catalunya, s'està participant en diferents assaigs clínics nacionals i 
internacionals en la majoria de tipus de tumors.

Els assajos es troben principalment en els dos camps amb resultats més prometedors en 
l'actualitat: la immunoteràpia i els tractaments dirigits o personalitzats.

L'ampli testat molecular que es pot realitzar al laboratori, tant en el tumor com mitjançant 
biòpsia líquida (amb una analítica sanguínia), ha permès a l'hospital poder participar en aquests 
estudis, facilitant l'accés a nous fàrmacs als pacients.

Des de l'Hospital Universitari General de Catalunya es participa en diferents assaigs clínics amb 
tractaments dirigits a algunes alteracions genètiques presents en alguns tipus de càncer. És la 
teràpia personalitzada de el càncer. En funció no només del tipus de tumor si no de les 
alteracions genètiques que presenta (i per això cal realitzar un estudi genètic ampli per detectar 
alteracions que poden ser molt poc freqüents) es pot obtenir un tractament molt més dirigit i 
eficaç per al tumor. Per exemple, en tumors gàstrics es busca si expressen claudina o FGFR2 i en 
Oncologia disposen d'estudis per a aquestes dues situacions moleculars; en càncer de mama es 
disposa d'un estudi per a pacients que tenen una alteració bastant freqüent com és l'alteració 
de la reparació genètica, que s'associa també a càncer hereditari.

D'altra banda, el General de Catalunya participa també en altres estudis en l'altre gran camp 
que s'està obrint en oncologia, la immunoteràpia. Hi ha molts tumors en els quals s'ha observat 
gran eficàcia d'aquests tractaments, però hi ha tumors on no funciona o altres on funciona 
inicialment i al cap d'un temps deixa de funcionar. S'estan assajant noves molècules que 
potenciïn la immunitat antitumoral dels pacients de cara a aconseguir que sigui la pròpia 
immunitat la que tingui el tumor controlat de forma molt més duradora i amb molta menys 
toxicitat per als pacients.

La recerca en el servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari 
General de Catalunya
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 
35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que 
ofereixen 6.800 llits hospitalaris.
Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament 
especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico 
Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez 
Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.
El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la 
investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació).
A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten 
optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves 
investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes 
d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques 
capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, 
endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.
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