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Objectius
Estudis sobre el paper del sistema immune innat en el desenvolupament de malalties
autoimmunes, processos inflamatoris i neoplàsies.
Fenotipatge i caracterització funcional de les subpoblacions de leucòcits
Establiment de perfils cel·lulars I moleculars en els líquids biològics de pacients

Resposta immunològica en el tractament amb immunomoduladors.
Identificació de nous biomarcadors de resposta I toxicitat

Estudi del paper dels autoanticossos a la patogènesi dels processos autoimmunes.
El seu ús com a marcadors de diagnòstic I pronòstic en aquestes malalties

Mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en les immunodeficiències.

Experiència
• Processament de mostres humanes per l’estudi cel·lular i funcional.
• Citometria de flux: identificació i caracterització fenotípica/funcional
multiparamètrica (superfície i intracel·lular) de poblacions majoritàries i
minoritàries (vessícules, poblacions rares, bacteris) en liquids biològics i els seus
productes (citocines, quimiocines, etc).
(sang, orina, liquids pleurals i ascítics, rentats broncoalveolars, saliva, esput).
• Aïllament cel·lular per sorting i immunoselecció magnètica.
• Cultius cel·lulars primaris. Diferenciació de llinatges in vitro.
• Detecció d’autoanticossos i identificació de la seva especificitat per
Immunofluorescència, Western Blot, ELISAs
• Perfil epigenètic i anàlisi d’expressió gènica.
• Arrays de proteïnes per estudi funcional i identificació de noves dianes
terapèutiques

Fites assolides (darrers 5 anys)
• Investigadors principals de projectes competitius del ISCIII, MNECO, La Marató
• Promotors de convenis-col·laboracions amb empreses farmacèutiques per
estudis observacionals
• Mes de 30 articles indexats (>75% com a IPs), (alguns comentats en editorials)
• Tesis doctorals (n=6) i Masters d’Immunologia avançada (n=12)
• Col·laboracions amb grups clínics de l´Hospital:
•

Reumatologia

Patologia Digestiva

Pediatria

•

Neurologia

Oncologia

Hematologia

•

Neumologia

Dermatologia

• Col·laboracions externes i internacionals:
•

NIH

Fundació Puigvert

UAB

•

Hospital Clínic

Hospital Vall d’Hebron

Hospital Arnau Vilanova

