
 

 

NOTA DE PREMSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avui, 14 de juliol, a les 12.00h, ha tingut lloc a l'Edifici Docent la defensa de la tesi de la Sra. Anna 
Carrasco, investigadora  de la Fundació per la Docència i Recerca MútuaTerrassa. La tesi que 
porta per títol "Equilibri entre la resposta immunitària efectora i reguladora a l'intestí humà sa 
i inflamat. Relació amb la localització i el tipus de malaltia" ha estat dirigida per la  Dra. Maria 
Esteve, cap del Servei de Digestiu, i pel Dr. Fernando Fernández-Bañares, metge adjunt de dit 
servei de Digestiu, ambdós professionals de  l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. 
   
Aquesta tesi doctoral és un compendi de publicacions basada en  dos estudis realitzats  i publicats 
en la prestigiosa revista Journal of Crohn's and Colitis. Amb aquests estudis la doctoranda parteix 
de la premissa que el sistema immune gastrointestinal ha de tenir un equilibri entre les respostes 
tolerogèniques i proinflamatòries per a mantenir la homeòstasi del sistema. Així doncs, centra la 
seva investigació en un aspecte poc conegut i gens explorat que és la resposta immunitària entre 
diferents regions intestinals (ili, colon dret, colon esquerre) en condicions de salut i de malaltia. 
  
Amb el primer estudi publicat es pretén determinar si hi ha diferències entre les  àrees del budell 
sa i si es mantenen o no a la mucosa inflamada. El segon estudi pretén determinar les similituds i 
les diferències en la resposta immunitària de la mucosa entre les dues formes de colitis 
microscòpica: colitis col·làgena i colitis limfocítica.  
 

  

Anna Carrasco ha presentat la tesi davant d'un tribunal encapçalat pel Dr. Eduard Cabré Gelada,  
professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona i metge adjunt del Servei d'Aparell 
Digestiu de l' Hospital  Universitari  Germans  Trias i Pujol, i comptarà també amb la Dra. Azucena 
Salas,  professora associada  a la Universitat de Barcelona i  investigadora de l'IDIBAPS  (centre 
Esther Koplowitz) i la  Dra.  Belén Beltrán,  metge adjunt del servei de Gastroenterologia de 
l'Hospital La Fe de València i col·laboradora docent de la Universitat de València. 
 

 

 

Anna Folch i Filella  

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24 
anna.folch@mutuaterrassa.es  
www.mutuaterrassa.es 
 
 
 
Terrassa, 14 de juliol de 2016 

 

Tesi doctoral "Equilibri entre la resposta immunitària efectora i reguladora a l'intestí 
humà sa i inflamat. Relació amb la localització i el tipus de malaltia”  

   
Dijous, 14 de  juliol de 2016  -  12 h  

Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39) 
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