
La Unitat de Tuberculosi
Experimental (UTE) va 

néixer a Can Ruti fa 20 anys



Creada pel
Dr. Pere-Joan
Cardona per a
investigar sobre
la tuberculosi



Perquè hi ha 9 milions de casos
nous de tuberculosi cada any….
I avui la tuberculosi encara
mata 1.5 milions de persones
arreu del món



I no només a països lluny de
casa…..
A Barcelona ciutat, cada any hi 
ha aproximadament 300 casos 

(encara que ningú en parli)



dins del 
Campus Can 
Ruti, a 
Badalona

La UTE és a la Fundació
Germans Trias i Pujol



https://unitatdetuberculosiexperimental.wordpress.com/
Visiteu el nostre web!



Som dos investigadors
principals

Pr. PJ Cardona i Dr. Cris Vilaplana



Amb uns tècnics
fantàstics

Yaiza Rosales i Isma Varela, comandats
pel nostre tècnic en cap Jorge Díaz



La Paula, la 
Lili i l’Albert
fan la tesi

I uns estudiants boníssims

I molts
estudiants

que vénen a 
fer pràctiques 

cada any



I la Laura, la nostra secre!



Entre tots, 
fem un bon 

equip



I des d’aquí us volem dir:
QUE LES VOSTRES INICIATIVES 
PODEN SER MOLT IMPORTANT 

PER NOSALTRES
QUE EN AQUEST MÓN DE LA 

INVESTIGACIÓ ELS RECURSOS 
SON MOLT ESCASSOS



PODEU AJUDAR-NOS 
GLOBALMENT O A UN DELS 

NOSTRES PROJECTES

PROJECTE 
NYADITUM

ESTUDI	  
PSICO-‐

SOCIAL	  DE	  
LA	  TB	  A	  
CASA	  

NOSTRA

ESTUDI DE 
LES 

LESIONS
PROJECTE 
ASPIRINA I 
IBUPROFÈ



PROJECTE NYADITUM

Sabies que un terç de la humanitat està infectada de tuberculosi, i que entre
un 5-20% dels infectats emmalaltirà? Cada any, al món hi ha 10 milions de
malalts nous i 1,5 milions de morts. A la Unitat de Tuberculosi Experimental
(UTE) fa 20 anys que estudiem per què la gent emmalalteix, i com poder
curar-los. A la Unitat hem dissenyat un suplement alimentari per a
re-educar el sistema immune per a evitar-ho,anomenat
NYADITUM. Amb el PROJECTE NYADITUM volem col·laborar amb
científics de tot el món perquè utilitzin el nostre producte i facin estudis
d’eficàcia als seus països. De moment la necessitat més immediata és la de
poder aconseguir 150.000 euros per poder tirar endavant un assaig a la
República de Geòrgia. Amb 75.000€ podrem seguir 1.650
persones; i amb 150.000€, 3.300. Vols ajudar-nos-hi?



ESTUDI	  PSICO-‐SOCIAL	  DE	  LA	  TB	  A	  CASA	  
NOSTRA

Sabies que a Catalunya hi ha 800 casos nous de tuberculosi -
300 a Barcelona ciutat- cada any? Malgrat un programa de control,
tractament i seguiment exemplar, un malalt tarda 53 dies en ser
diagnosticat, durant els quals pot infectar altra gent. Els factors socio-
psicològics estan poc explorats; tot i que tenen un paper clau en els malalts
i els seus familiars. Volem estudiar-los a casa nostra i apoderar la comunitat
per disminuir aquesta incidència, per a acostar-la a la d’altres ciutats
europees. Necessitem 55000€ per a poder fer el treball de
camp, analitzar els resultats i elaborar el material de
publicació de resultats tant a nivell científic com de la
comunitat. En hi ajudes?



ESTUDI DE LES LESIONS

Sabies que mentre aquí tenim fàrmacs contra la tuberculosi,
hi ha llocs del món on encara s’ha d’operar als pacients? A la
UTE duem a terme l’estudi de lesions tuberculoses en col·laboració amb
cirurgians de Tbilisi, Georgia; per a entendre quins són els mecanismes que
fan que una persona infectada es posi malalta, i per què uns malalts
evolucionen millor que d’altres. Amb la informació que obtinguem, creiem
que podrem dissenyar nous mètodes per diagnosticar i tractar millor la
malaltia. Necessitem finançament per seguir contractant l’estudiant de
doctorat que fa l’anàlisi dels resultats, i que així pugui acabar d’escriure la
seva tesi. Vols ajudar-nos-hi?
Finançament necessari: sou d’un estudiant pre-doctoral 1
any: 35.000€.



PROJECTE ASPIRINA I IBUPROFÈ
Sabies que la tuberculosi té un gran component inflamatori que
danya el pulmó malalt? A la UTE hem descobert que anti-inflamatoris com
els que prenem pel maldecap, l’ibuprofè i l’aspirina, podrien ajudar i molt els
malalts a curar-se i tenir menys seqüeles. Tenim un assaig en marxa que es
duu a terme a Tbilisi, Georgia, on donem ibuprofè a malalts amb tuberculosi
multiresistent a tots els fàrmacs. Però necessitem més dades! És per això
que, en col·laboració amb els nostres col·legues sudafricans, volem estudiar
les seqüeles dels malalts i dur a terme un assaig de concepte amb aspirina en
dos zones de Sud-Àfrica amb alta incidència de tuberculosi, a Soweto i a
Klerksdorp. Amb 10.000€ podem seguir estudiant l’aspirina al
laboratori, amb 75.000€ podrem estudiar les seqüeles dels
malalts, i amb 400.000€ podrem fer una prova de concepte.
Vols ajudar-nos-hi?



PODEU ORGANITZAR UNA CURSA, 
O UN SOPAR, O UN CASAMENT, O 

UNA JORNADA LECTORA!  
I RECOLLIR DINERS PER LA 

NOSTRA CAUSA



PENSEU	  QUE	  QUALSEVOL	  
APORTACIÓ,	  PER	  PETITA	  QUE	  
SIGUI,	  ÉS	  UN	  REGAL	  IMMENS



AIXÍ	  QUE	  GRÀCIES	  PER	  ENDAVANT	  I	  
SI	  T’HI	  VOLS	  IMPLICAR,	  	  

T’ESPEREM	  A:	  	  
secretary.ute@gmail.com	  

www.unitatdetuberculosiexperimental.wordpress.com	  


