
   
 

 
 

 
 

 NOTA DE PREMSA 
 

 

SOM Biotech desenvoluparà un fàrmac  
per a l’amiloïdosi en col·laboració amb  

el Vall d’Hebron Institut de Recerca 
 

 

  El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha triat la biofarmacèutica SOM 
Biotech, ubicada al Parc Científic de Barcelona, per dur a terme el 
desenvolupament d’un fàrmac assumint, de forma conjunta, els riscs i retorns del 
projecte, que ha comptat fins la data amb una inversió superior als 2M€ 

 

  L’acord de col·laboració contempla la realització d’un assaig clínic de fase IIa que 
confirmi l'eficàcia i seguretat del compost SOM0226 per al tractament de 
l’amiloïdosi per transtiretina (ATTR). Es tracta d’un fàrmac reposicionat i 
desenvolupat per la biofarmacèutica catalana, guanyadora del Premi 
EmprenedorXXI Creces 2013 i una de les poques en el món especialitzada en 
identificar noves activitats terapèutiques de medicaments comercialitzats 
(reposicionament o reprofiling) 

 

  Actualment només existeix un tractament farmacològic disponible per a la fase 
primerenca d’una de les formes d’amiloïdosi per transtiretina, amb un cost 
sociosanitari molt elevat i aprovat únicament per a Europa  

 

 

Barcelona, 15 d’abril de 2014. El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la biofarmacèutica SOM 

Biotech, amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), han signat un acord per desenvolupar 

conjuntament la fase clínica d’un fàrmac per a l’amiloïdosi per transtiretina (ATTR). La col·laboració 

començarà amb la realització d'un assaig de prova de concepte en 20 voluntaris sans i pacients afectats 

per la variant polineuropàtica d’aquesta malaltia que confirmi l'eficàcia i seguretat del compost SOM0226. 

El producte, un fàrmac reposicionat desenvolupat per SOM Biotech, ha estat designat recentment 

medicament orfe per la Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units i podria ser efectiu per a 

totes les variants de l’ATTR. 

 

L’amiloïdosi associada a transtiretina és una malaltia rara, de pronòstic sever i incapacitant, que afecta 

principalment el sistema nerviós perifèric i miocardi i, que en alguns casos, s'hereta de pares a fills. La 

malaltia s’origina quan el fetge i altres zones de l’organisme produeixen la proteïna transtiretina (TTR) 

mutada, tot provocant una sèrie d’agregats que es dipositen en múltiples òrgans. Aquesta acumulació 

extraordinària d'origen proteic –coneguda com a dipòsits d’amiloide– provoca danys cel·lulars locals que 

es manifesten amb una varietat de símptomes clínics, que condueixen a la mort del pacient en un període 

d’entre 5 i 15 anys, després de patir problemes cardíacs i nerviosos importants. 

 

 

 

http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=ca
http://www.pcb.ub.edu/homepcb/live/ct/p3138.asp
http://www.pcb.ub.edu/homepcb/live/ct/p3138.asp
http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/ct/p1.asp


   
 

 
 

 

 

 

“Actualment, al mercat mundial només existeix un tractament farmacològic per a la fase primerenca d’una 

de les formes  d’amiloïdosi per transtiretina, la variant polineuropàtica. El seu cost és molt elevat i 

únicament té l’aprovació per a Europa,  per la qual cosa existeix una clara necessitat mèdica que recolza 

el  desenvolupament de nous medicaments per al tractament d'aquesta malaltia”, afirma el neuròleg Dr. 

Josep Gamez, cap del grup de recerca del Sistema Nerviós Perifèric del VHIR i coordinador de la Unitat de  

Malalties Neuromusculars del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i on es 

realitzaran les proves clíniques. 

 

Estudis realitzats per SOM Biotech han demostrat que el SOM0226 representa una alternativa terapèutica 

superior a altres productes en desenvolupament. És un potent inhibidor del procés amiloidogènic amb un 

innovador mecanisme d'acció dual: com a estabilitzador de la proteïna transtiretina i disruptor de les fibres 

un cop dipositades als teixits (és a dir, atura la progressió i reverteix la malaltia), que podria ser efectiu per 

a les quatre variants de l’amiloïdosi per transtiretina –polineuropàtica, cardíaca, senil sistèmica i SNC 

selectiva– incloent-hi  les etapes avançades.  

 

L'execució d'aquest projecte ajudarà a maximitzar l'ús dels recursos del sistema públic de salut, en una 

estratègia de sostenibilitat financera del sistema encaminada a la prevenció de malalties. Això es deu al fet 

que el desenvolupament d'aquesta nova alternativa terapèutica podrà prevenir la progressió de la malaltia 

(evitant la formació de fibres amiloides) i podrà també revertir-la (induint la disgregació de fibres 

dipositades en els teixits). 

 

D’altra banda, el SOM0226 és un fàrmac reposicionat, és a dir, prèviament ha estat aprovat per una altra 

indicació, per la qual cosa el risc i el nivell d’inversió per desenvolupar aquesta nova indicació és més 

reduït. El preu de mercat d’aquest medicament implicaria una disminució de costos considerable per als 

sistemes públics de salut, comparat amb les poques opcions de tractament actuals i, alhora, seria un 

tractament  molt més accessible per als malalts. 

 

La nova activitat terapèutica del SOM0226 per al tractament de l’amiloïdosi per transtiretina va ser 

descoberta per SOM Biotech mitjançant una plataforma computacional de screening virtual pròpia, la qual 

és capaç d'identificar noves activitats terapèutiques de medicaments ja comercialitzats. Posteriorment, el 

SOM0226 va ser validat experimentalment en diversos models no clínics a centres de l’Estat Espanyol, 

Europa i els Estats Units. Els resultats positius obtinguts van permetre protegir el nou ús del SOM0226 per 

al tractament de l’amiloïdosi per transtiretina mitjançant una patent internacional.  

 

Aconseguir aquesta fita ha suposat un esforç de més de tres anys i una inversió superior als 2.000.000 €, 

que ha estat possible gràcies a capital privat i a subvencions i préstecs públics de l'Agència per la 

Competitivitat de l'Empresa (ACC1Ó) de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina Espanyola de Patents i 

Marques, i els Ministeris de Sanitat i d’Economia i Competitivitat.. 

 

“Malgrat els grans esforços en recerca, no existeix cap altre fàrmac en procés d'aprovació sanitària per a 

l’amiloïdosi per TTR, on una alternativa terapèutica eficaç és de gran necessitat per als pacients. Els únics 

tractaments disponibles son un fàrmac descobert als Estats Units, amb el desorbitant preu de 140.000 € a 

l’any, i el trasplantament de fetge, solament adequats per a una població molt particular i a un cost socio-

sanitari molt elevat. La col·laboració amb el VHIR i els resultats d'aquest projecte conjunt permetran 

avançar en el desenvolupament de nous tractaments farmacològics, eficaços i segurs per als pacients 

d’ATTR, amb una acceptable relació cost/eficàcia”, afirma el Dr. Raúl Insa, fundador de SOM Biotech. 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

“Pel VHIR és una molt bona oportunitat anar de la mà d’una empresa com SOM Biotech que arrisca i 

aposta per la col·laboració amb un centre líder en assaigs clínics, una iniciativa que ha d’obrir les portes a 

futures aliances amb altres empreses. A més, en aquest cas adquireix més rellevància si tenim en compte 

que es tracta d’una malaltia amb un alt impacte econòmic i social pel sistema de salut”, declara Xavier 

Molina, cap de l’àrea de promoció del VHIR. 

 

 

 Sobre SOM Biotech  

 

SOM Biotech SL (www.sombiotech.com) és una empresa biofarmacèutica amb seu al Parc Científic de 

Barcelona i fundada el 2009. La seva missió és dur a terme la identificació, la demostració experimental, la 

protecció intel·lectual, la prova de concepte clínica i llicència de noves aplicacions i indicacions mèdiques 

de fàrmacs ja comercialitzats (reposicionament o reprofiling). La identificació es realitza mitjançant una 

plataforma computacional d’screening virtual  pròpia. SOM disposa d'un ampli pipeline de productes en 

desenvolupament que abasta tant malalties minoritàries (amiloïdosi per TTR, malaltia de Huntington i 

glioblastoma multiforme), com d’altres àrees terapèutiques (malaltia d’Alzheimer i hipertrofia benigna de 

pròstata). Fins a dia d’avui s’han dipositat cinc patents de nova indicació mèdica i col·labora amb 

multinacionals farmacèutiques capdavanteres.  

 

SOM Biotech és la companyia guanyadora del Premi EmprenedorXXI Creces 2013 en biotecnologia, una 

iniciativa per a projectes d’innovació impulsada per “la Caixa” conjuntament amb el Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme, a través d’ENISA. Aquests premis són reconeguts com una de les iniciatives de suport 

a l'emprenedoria més consolidada de l'Estat espanyol. 

 

 Sobre el VHIR 

 

El Vall d’Hebron Institut de Recerca (www.vhir.org) és un centre capdavanter en recerca biomèdica i líder 

internacional  en la realització d’assaigs clínics, amb prop de 600 assaigs en curs. Disposa d’ un espai 

exclusiu de 625m2  per a la Unitat de Suport a la Recerca Clínica (USIC), dedicat a assaigs clínics de 

Fase II, III i IV, que contribueix a mantenir el VHIR entre els centres líders internacionals. 

 

El VHIR orienta la recerca a la resolució de problemes de salut humana i a la millora assistencial. A la 

vegada, promou les tasques de valorització i transferència dels resultats de la recerca al sector productiu i 

posa la innovació en el centre de la seva activitat. Per la seva relació privilegiada amb un hospital de tercer 

nivell, aconsegueix una posició altament competitiva tot aprofundint la seva col·laboració amb altres parcs 

científics, universitats i instituts de recerca. 
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Per a més informació: 
 
Azucena Berea • Servei de Comunicació • Parc Científic de Barcelona • Tel. 93 403 46 62 • aberea@pcb.ub.cat 
Fran Garcia • Unitat de Comunicació • Vall d’Hebron Institut de Recerca • Tel. 672204546 • fran.garcia@vhir.org 
 

http://www.sombiotech.com/
mailto:aberea@pcb.ub.cat

