
Ésla causa més comuna de
ceguesa d’origen genètic
en persones adultes. Els

afectats de retinosi pigmentària,
una persona de cada 3.700, per-
den de manera lenta però pro-
gressiva les cèl·lules fotorecepto-
res de la retina. Acostuma a co-
mençar en l’adolescència, quan
comencen a perdre visió noctur-
na i visió perifèrica, per bé que
mantenen la visió central. Amb
els anys el camp visual s’estreny,
l’agudesa visual es redueix i es
perd la capacitat de distingir
colors.
És unamalaltia ambun impac-

te enorme en l’autonomia i en la
qualitat de vida de les persones
afectadesiqueavuidianotécura.

que tenen la capacitat de regene-
rar la retina. Pia Cosma, investi-
gadora Icrea especialista en re-
programació cel·lular del Centre
deRegulacióGenòmica(CRG)de
Barcelona, també les ha aconse-
guit regenerar en ratolins i s’ha
proposat d’aconseguir-ho, en el
futur, enpersones.
S’ha associat ambNúriaMont-

serrat, de l’Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya (IBEC),
per generar organoides que re-
produeixen les característiques
de les retines humanes. Els in-
troduirà una mutació genètica
que provoca el deteriorament de
les cèl·lules fotoreceptores i cau-
saretinosipigmentària. I les trac-
tarà amb cèl·lules mare obtin-

gudesdesangdecordóumbilical.
“El que esperem que passi és

que lesnoves cèl·lules es fusionin
ambelteixitdel’organoideisubs-
titueixin els fotoreceptors dete-
riorats”, explica Cosma. Si els re-
sultats sónpositius, enunfutur té
previst estudiar la teràpia enper-
sones en el marc d’un assaig clí-
nic. Ralph Michael, de l’Institut
Barraquer, s’ha afegit al projecte
per validar el tractament en reti-
neshumanesen laboratori. “Però
no vull crear esperances prema-
tures”, adverteixCosma. “Confio
quefuncionarà.Altrament,noes-
taria treballant en aquesta inves-
tigació. Ara bé, encara no podem
afirmarquecuraremlagent”.
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Questions for the Future: una investigació finançada per ‘la Caixa’

Es pot
regenerar

la retina amb
cèl·lules
mare?

CRG

Pia Cosma al CRG

Ara bé, si es poguessin regenerar
les cèl·lules de la retina es podria
restaurar la visió en persones
amb retinosi pigmentària. Hi ha
animals,comaraelspeixoszebra,
les salamandres i alguns ocells,
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