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Grifols inverteix en el projecte d’AlbaJuna Therapeutics, 

‘spin-off’ d’IrsiCaixa, per finançar el desenvolupament 

d’anticossos terapèutics contra el VIH 

 AlbaJuna Therapeutics, ‘spin-off’ de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, desenvolupa una 

nova estratègia de tractament basada en anticossos monoclonals de gran potència en la 

neutralització del VIH i en l’activació de les cèl·lules ‘natural killer’, encarregades de destruir 

les cèl·lules infectades pel virus. Les 3 molècules candidates de les quals es disposa han 

demostrat ‘in vitro’ uns resultats 100 cops més potents que els obtinguts fins ara per qualsevol 

altra molècula de similars característiques. 

 

 Grifols invertirà inicialment 3,75 milions d’euros, si bé la seva inversió total en el projecte 

s’incrementarà a mesura que se superin les etapes de desenvolupament de les molècules. 

 

 Les molècules candidates s’han desenvolupat en els laboratoris d’IrsiCaixa, institució 

impulsada conjuntament per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. A IrsiCaixa es portarà a terme l’activitat científica, en col·laboració 

amb diferents equips del Campus Can Ruti.  

 

 Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, president de la Fundació Lluita contra la Sida i cap de 

Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, és un dels impulsors del 

projecte i forma part de la direcció científica d’AlbaJuna Therapeutics. 

 

Barcelona, 26 de gener del 2016.-Grifols, (MCE:GRF, MCE:GRF.P y NASDAQ:GRFS) tercera 

companyia del món en la producció de medicaments biològics derivats del plasma i grup pioner en 

recerca i desenvolupament d’alternatives terapèutiques que contribueixen al desenvolupament 

científic i de la societat, inverteix en AlbaJuna Therapeutics per finançar el desenvolupament i la 

producció d’anticossos terapèutics contra el VIH. AlbaJuna Therapeutics és una spin-off de l’Institut 

de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, constituïda per promoure el desenvolupament preclínic i 

clínic d’anticossos monoclonals que neutralitzen l’acció del VIH en el cos, a la vegada que augmenten 

l’activitat de les cèl·lules natural killer, encarregades de la destrucció de les cèl·lules ja infectades. 

Grifols invertirà inicialment 3,75 milions d’euros, si bé la inversió total en el projecte podria 

incrementar a mesura que se superin les etapes de desenvolupament de les molècules. 

Els resultats in vitro de les molècules candidates han demostrat una potència neutralitzant 100 cops 

superior a la de qualsevol altra molècula similar desenvolupada fins al moment i la participació de 

Grifols en aquesta companyia de recerca permetrà accelerar el seu desenvolupament. L’activitat 

científica d’AlbaJuna Therapeutics es desenvoluparà a IrsiCaixa, en col·laboració amb diferents 

equips del Campus Can Ruti i diversos serveis externs.  
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Amb aquest acord, el coneixement d’excel·lència en recerca bàsica i clínica en el camp del VIH 

d’IrsiCaixa es veurà reforçat amb l’experiència i coneixement de Grifols. El Consell d’Administració 

d’AlbaJuna Therapeutics estarà integrat per membres d’IrsiCaixa i Grifols, mentre la direcció 

científica anirà a càrrec del director d’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, i dels investigadors d’IrsiCaixa 

Julià Blanco i Jorge Carrillo. L’operació ha comptat amb l’assessorament dels despatxos d’advocats 

Rousaut Costas Duran a AlbaJuna Therapeutics i d’Osborne Clarke a Grifols.  

 

Nova estratègia de tractament del VIH 

L’objectiu d’AlbaJuna Therapeutics és el desenvolupament d’una nova estratègia de tractament del 

VIH: la producció d’anticossos multifuncionals. Quan actuen contra un virus, els anticossos s’uneixen 

a una regió de la proteïna externa del virus que participa en el procés d’infecció, neutralitzant-la. 

Generalment, un anticòs reconeix una sola regió. El que fa úniques a Albamab, Junamab i Martamab, 

els tres anticossos monoclonals en els quals treballarà AlbaJuna Therapeutics, és que tenen la 

capacitat d’interaccionar amb diverses regions del VIH, la qual cosa augmenta la seva capacitat 

neutralitzant. Al mateix temps, han estat dissenyats per què augmentin l’activitat de les cèl·lules 

natural killer, encarregades de destruir les cèl·lules de l’organisme infectades pel VIH. “El resultat és 

un anticòs que no només té una gran potència de neutralització de virus, sinó també de destrucció de 

les cèl·lules ja infectades, la qual cosa possibilitaria la destrucció del reservori del virus en 

l’organisme”, assenyala Jorge Carrillo, investigador d’IrsiCaixa. 

Fins al moment, els anticossos han estat provats amb resultats molt positius en el laboratori, en 

aïllats primaris de VIH procedents de persones infectades, alguns d’ells coneguts per la seva 

resistència a anticossos clàssics. Segons Julià Blanco, investigador de l’Institut Germans Trias i Pujol a 

IrsiCaixa i investigador principal del grup que ha desenvolupat els anticossos, “es tracta d’una 

situació molt més real, més propera al que realment pot passar en l’organisme, i per tant els 

resultats són molt més fiables”. 

Els investigadors indiquen que, de complir-se les expectatives posades en els assajos clínics, la nova 

molècula podria ser una eina de tractament del VIH en persones ja infectades. “Té un potencial 

enorme i també podria funcionar de forma sinèrgica i combinar-se amb altres mecanismes 

d’eradicació que estem investigant a IrsiCaixa, com vacunes terapèutiques o reactivadors de 

latència”, destaca Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, president de la Fundació Lluita contra la 

Sida i cap de Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol. 

Sobre IrsiCaixa 

L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa és una organització de reconegut prestigi internacional. El 

seu objectiu és investigar sobre el VIH/sida i les malalties relacionades, la seva prevenció i els seus 

tractaments, amb l’objectiu últim d’eradicar la pandèmia. Va ser creat l’any 1995, com a fundació 

privada sense ànim de lucre, per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya. El centre està ubicat a l’Hospital Universitari Germans Trias, a Badalona (Barcelona). 
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La recerca d’IrsiCaixa es porta a terme en coordinació amb els centres de recerca més prestigiosos 

del món, i les seves publicacions tenen un dels índexs de factor d’impacte més elevats en la seva 

àrea. Més de 60 investigadors dedicats a la recerca, a la formació acadèmica i a la divulgació 

treballen a IrsiCaixa, en col·laboració amb professionals sanitaris i més de 3.000 pacients. Aquest 

model facilita la transferència del coneixement entre els diferents agents implicats i l’avenç cap a 

l’eradicació del VIH. IrsiCaixa també participa en assajos clínics per avaluar noves estratègies 

terapèutiques i col·labora amb països en vies de desenvolupament per a col·laborar en la lluita 

global contra la pandèmia. 

 
Sobre Grifols 

Grifols és una companyia global que des de fa més de 75 anys contribueix a millorar la salut i el 

benestar de les persones impulsant tractaments terapèutics amb proteïnes plasmàtiques, tecnologia 

per al diagnòstic clínic i especialitats farmacèutiques d’ús hospitalari.  

Amb seu central a Barcelona (Espanya) i presència a més de 100 països, Grifols és una de les 

companyies líders en la producció de medicaments biològics derivats del plasma i en obtenció de 

plasma, amb 150 centres de donació als Estats Units. En el camp del diagnòstic in vitro és referent 

mundial en medicina transfusional i compta amb un excel·lent posicionament en immunologia i 

hemostàsia que li permeten oferir solucions integrals als laboratoris d’anàlisis clíniques, bancs de 

sang i centres de transfusió. 

El 2014 les vendes superaren 3.350 milions d’euros i compta amb una plantilla aproximada de 

14.000 empleats. Anualment Grifols destina part dels seus ingressos a I+D, inversió que demostra el 

seu compromís amb l’avanç científic. 

Les accions ordinàries (Classe A) de Grifols (GRF) cotitzen en el Mercado Continuo Español i formen 

part de l’Ibex-35, mentre que les accions sense vot (Classe B) cotitzen en el Mercado Continuo 

Español (GRF.P) i en el NASDAQ nord-americà (GRFS) mitjançant ADRs (American Depositary 

Receipts). Per a més informació visiti www.grifols.com  

Més informació: 

Grifols – Gabinet de premsa 

Raquel Lumbreras     raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com 

Borja Gómez               borja_gomez@duomocomunicacion.com 

Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 www.grifols.com 

 

IrsiCaixa - Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica 

Júlia Bestard – Comunicació i Premsa. Tel. 93 465 63 74 ext. 121 comunicacio@irsicaixa.es 

www.irsicaixa.es | www.irsicaixa.es/UDRBio | @IrsiCaixa 

Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”  

Irene Roch. Tel. 93 404 60 27 iroch@fundaciolacaixa.es 

www.lacaixa.es/obrasocial 
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