
 
 
 
 
 

 
Professionals i pacients comparteixen experiències al  

“ IX Congreso Internacional Científico-Familiar de MP S”  
 

EL DESCUBRIMENT DE LA CURA DE LA MUCOPOLISACARIDOSI S TIPUS IIIA, 
HA ESTAT LA GRAN FITA D’AQUESTS 10 ANYS 

 
 

- Les MPS son un grup de malalties metabòliques hered itàries causades 
per l’absència o mal funcionament d’algunes enzimes .   

- La pateixen adults i nens, essent l’esperança de vi da mitja de molts d’ells 
entre els 10 i 15 anys d’edat.  

 
- Un equip d’investigadors liderat per la directora d el CBATEG Fàtima 

Bosch, ha desenvolupat un tractament de teràpia gèn ica que cura la 
mucopolisacaridosis IIIA 

- El cribatge  neonatal podria contribuir de manera important al d iagnòstic 
precoç d’aquestes patologies, tot i que encara s’ha  de perfeccionar.  

 
 
30 Setembre de 2013.  El proper dissabte 5 d’octubre se celebra al Campus de 
Bellaterra (Barcelona) el IX Congreso Internacional Científico-Familiar de 
Mucopolisacaridosis (MPS), organitzat per la Federació d’Associacions MPS, amb el 
recolzament de la Plataforma de Malalties Minoritàries de la Fundació Doctor Robert-
UAB, entre d’altres entitats. 

El congrés s’adreça a afectats, familiars i professionals, amb l’objectiu de compartir 
experiències i divulgar les noves oportunitats terapèutiques i d’ajuda.  

Contarà amb la participació del Dr. Roberto Giugliani, Professor del Departament de 
Genètica de la Universitat F. Rio Grande de Sul de Brasil, que ha centrat el seu interès 
en el desenvolupament de mètodes innovadors en el tractament de dolències 
genètiques i en la reposició enzimàtica en teràpia gènica, amb més de 350 
publicacions, la majoria en revistes internacionals. També contribueix com assessor i 
participa com a membre i consultor de nombroses entitats internacionals, com 
l’Organització Mundial de la Salut i la Global Organization for Lysosomal Diseases, 
entre d’altres. 
 
Les Mucopolisacaridosis (MPS), son un grup de malalties metabòliques causades per 
l’absència o el mal funcionament de certes enzimes necessàries per al processament 
d’unes molècules denominades glicosaminoglicans (abans anomenades 
mucopolisacàrids) presents en cada una de les nostres cèl·lules i que ajuden a 
construir els ossos, els cartílags, els tendons, les còrnies, la pell i el teixit connectiu. 
Això provoca la progressiva formació d’acúmuls i la consegüent afectació d’òrgans 
vitals.  



Les MPS afecten tant a adults com a nens, essent l’esperança de vida mitja de molts 
d’ells entre els 10 i 15 anys d’edat. “Quan la malaltia arriba al cervell del pacient, 
aquest comença a perdre habilitats com la parla o el caminar, podent arribar a 
situacions de dependència total”, explica Jordi Cruz, president de la Federació 
d’Associacions MPS Espanya. En funció de l’enzima afectada, existeixen diferents 
síndromes. “Només tres d’ells compten en l’actualitat amb un tractament de 
reemplaçament enzimàtic relativament eficaç”, afirma. “Tot i que no arriben a curar la 
malaltia, és cert que milloren la qualitat de vida d’aquestes persones de manera 
important”, afegeix.  

La major fita d’aquests 10 anys, ha estat el descobriment de la cura de la 
Mucopolisacaridosis Tipus IIIA. Això ha estat possible gràcies a les Beques obtingudes 
des de 2004 fins al 2013 per la Federació, amb les que durant aquest període de 
temps un equip d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, liderat per la 
directora del CBATEG, la Dra. Fátima Bosch i la farmacèutica Esteve, han pogut 
treballar conjuntament. 

La mucopolisacaridosis Tipus IIIA es diagnostica a partir dels 4 ó 5 anys de vida i 
comporta una neurodegeneració que provoca retràs mental, agressivitat, hiperactivitat, 
alteracions de la son, pèrdua de la parla i de la coordinació motora, i finalment la mort 
en l’adolescència. Afortunadament, a dia d’avui aquest síndrome associat a les 
Mucopolisacaridosis, ja te cura. 
 
 

 
 
 
 
 

Per més informació: 
Iolanda Arbiol. Tel. 93 5537633 
iolanda.arbiol@uab.es 


