NOTA DE PREMSA

L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA DESENVOLUPA UN NOU
MÈTODE DE MILLORA DELS TRACTAMENTS ANTIDEPRESSIUS
Està liderat per la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa amb la col·laboració
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el laboratori d’anàlisis clíniques Catlab

Ha estat mereixedor d’una beca PERIS 2017 com a projecte de recerca multicèntric orientat
a l’àmbit de la salut mental amb l’objectiu d’aplicar el coneixement científic a la pràctica clínica

Desenvolupar noves eines i protocols d’actuació primerenca per millorar el tractament amb fàrmacs
antidepressius mitjançant la utilització d’informació farmacogenètica és l’objectiu del nou mètode
d’intervenció amb el que treballa actualment l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT).
La seva propera implementació permetrà una millor personalització dels tractaments, l’increment de
l’eficàcia i la seguretat dels mateixos, la reducció de la freqüència i la severitat dels efectes secundaris així
com la disminució del risc de suïcidi dels pacients tractats amb aquests fàrmacs. En termes d’eficàcia,
l’HUMT es convertirà en el primer hospital de Catalunya que comptarà amb un servei propi d’ajust de les
esmentades dosis clíniques, el qual es podrà implementar amb un temps màxim de 48h.

Existeix evidencia científica que el fet d’emprar informació farmacogenètica per a la personalització dels
tractaments amb antidepressius reporta una millora significativa dels mateixos. Es coneix també que només
un terç dels pacients tractats aconsegueix remissió clínica, mentre que dos terços no responen al primer
fàrmac i un terç es mostra resistent al tractament. Tot i així, la farmacogenètica rarament s’empra en la
pràctica clínica psiquiàtrica per la dificultat de realitzar les proves necessàries en àmbits hospitalaris, la
manca de protocols d’actuació i l’escassetat d’estudis que demostrin la seva utilitat clínica.
La farmacogenètica al servei de la salut dels pacients

En aquest sentit, a l’HUMT actualment s’estan desenvolupant i estandarditzant els mètodes de genotipatge
ràpid de les variants genètiques d’interès així com els protocols clínics d’actuació. També s’ha establert un
equip de consell farmacogenòmic de referència i és previst que a l’estiu ja es pugui dur a terme el
reclutament prospectiu de pacients per a l’avaluació dels beneficis clínics dels mètodes desenvolupats.

Els esmentats protocols implicaran un clar benefici per a la salut dels pacients ja que permetran la selecció
de dosis clíniques i fàrmacs adequats abans de l’inici del tractament, fet que repercutirà en un increment
notable de l’eficiència i seguretat del mateix. També suposaran un estalvi econòmic ja que la seva
personalització farà augmentar la tolerància i disminuir les estades hospitalàries. A més, la informació
genètica obtinguda podrà ser d’utilitat per ajustar futurs tractaments amb fàrmacs metabolitzats pels
mateixos enzims d’altres àrees mèdiques.

Sota el títol “Millora del tractament amb fàrmacs antidepressius: desenvolupament i implementació de noves
intervencions farmacogenètiques en àmbits hospitalaris”, el projecte -liderat per la Dra. Mª Jesús Arranz,
coordinadora del laboratori de recerca de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa i realitzat amb la
col·laboració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Catlab- ha rebut un ajut del Pla Estratègic de Recerca i
Innovació en Salut (PERIS) pel període 2018-2020. En el marc d’aquesta convocatòria, l’HUMT també ha
estat mereixedor de dues beques per a l’intensificació de l’activitat investigadora de professionals
d’infermeria així com un ajut per a l’intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes.
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