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Vall d’Hebron lidera un projecte internacional per a 
millorar el tractament de la malaltia de Chagas 

 
 
Barcelona, 18 de Juliol de 2012.- La Comissió Europea ha seleccionat un projecte liderat pel 
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) que té com a objectiu aconseguir un fàrmac més eficaç, 
amb una millor relació cost-eficàcia i sobretot que disminueixi els efectes secundaris dels actuals 
tractaments contra la malaltia de Chagas. Coordinat pel Dr. Israel Molina, membre del grup de 
recerca de malalties infeccioses del VHIR, el projecte, anomenat BERENICE, compta amb la 
participació de prestigioses institucions europees i sud-americanes. 
 
La malaltia de Chagas és una malaltia crònica, causada per un paràsit, Trypasonoma cruzi, que 
es transmet principalment pels xinxes. Afecta a milions de persones a Amèrica Llatina, i per tant 
també als emigrants d'aquestes zones que es troben a Espanya. Aquesta malaltia endèmica a 
l’Amèrica Llatina també es transmet de mare a fill durant l'embaràs, a través de transfusions de 
sang i en trasplantaments d'òrgan. La seva fase aguda, després de la infecció, pot passar 
desapercebuda, ja que els símptomes que pateix la persona infectada són generalment lleus i no 
específics.  
 
En la seva fase crònica els pacients poden presentar afectació cardíaca i/o digestiva. Si bé 
existeixen tractaments contra la malaltia de Chagas, les taxes de curació en la seva fase crònica 
són baixes (entre el 15 i el 40%) a costa de nombrosos efectes tòxics (al voltant d'un 15% han de 
suspendre el tractament per efectes adversos greus), així que l’esperança dels qui la pateixen 
radica en trobar un tractament més eficaç i millor tolerat. 
 
El projecte BERENICE, acrònim de BEnznidazol and triazol REsearch group for Nanomedicine 
and Innovation on Chagas diseasE (Grup d'investigació en benznidazol i triazols per a la 
innovació en nanomedicina contra la malaltia de Chagas), treballarà en la reformulació d'un 
medicament ja existent, el Benznidazol, per a obtenir un perfil de toxicitat més segur i un 
increment de la seva eficàcia. Per tant, suposarà un accés més assequible a un tractament curatiu 
per a un gran nombre de persones, una reducció dels efectes col·laterals i finalment un impacte 
sobre la morbimortalitat relacionada amb l'evolució de la malaltia. 
 
BERENICE, acrònim que també respon al nom de la primera pacient diagnosticada de malaltia de 
Chagas pel propi Dr. Carlos Chagas el 1909, involucrarà a nombrosos socis europeus i 
llatinoamericans, tant del món acadèmic com de la indústria farmacèutica, per a promoure la 
innovació, transferència tecnològica i solucions a baix cost, així com establir un pla d'explotació 
per a incrementar l'accés a un tractament més eficaç i més segur a un major nombre de pacients. 
 
Per a dur a terme aquest projecte fa falta un alt grau interdisciplinar i d'excel·lència científica. 
BERENICE compte amb socis claus en cadascun dels passos del procés científic, tecnològic i 
clínic per a garantir el seu èxit. Els assaigs clínics es portaran a terme a l'Hospital Universitari Vall 
d’Hebron (HUVH) i en els països endèmics a càrrec de Metges Sense Fronteres i l'Administració 
Nacional de Laboratoris i Instituts de Salut ‘Dr, Carlos G. Malbran’ – Institut Nacional de 
Parasitologia ‘Dr. Mario Fatala Chaben’ (ANLIS‐INP) d’Argentina. El disseny d'una nova 
formulació nano o microencapsulada anirà a càrrec del CIBER-BBN. La Universitat de Barcelona i 
l'Institut d'Higiene i Medicina Tropical de Lisboa aportaran la seva experiència en les proves in 
vitro i de toxicitat en model animal respectivament, mentre que els estudis preclínics en el model 
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in vivo aniran a càrrec de la Fundació FIOCRUZ de Brasil. La sostenibilitat i continuïtat del 
projecte ve garantida per la presència de la indústria farmacèutica, el laboratori Bio Praxis de 
França i el laboratori Elea d’Argentina, que s'encarregaran de la producció a escala industrial i la 
distribució de les noves formulacions.  
 
En pocs mesos es començarà a portar a terme aquest ambiciós projecte amb la intenció que cada 
vegada hi hagi més persones que es tractin amb medicaments més eficients i més segurs contra 
la malaltia de Chagas. 
 
 
 
 
 
 
 
El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) és un centre d’investigació creat el 1994, que forma 
part de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) de l’Institut Català de la Salut (ICS) y està 
associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 


