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El VHIR lidera un assaig europeu que utilitza per primera 

vegada un col·liri contra la retinopatia diabètica 
 

 El projecte, anomenat EUROCONDOR, busca un tractament, no invasiu, per a prevenir la 
neurodegeneració de la retina, la progressió de les primeres etapes de la retinopatia diabètica i 
retardar-ne l’evolució. 
 

 La retinopatia diabètica és la principal causa de ceguesa en la població d’edat laboral en els països 
industrialitzats i suposa una important font de consum de recursos sanitaris. Els tractaments actuals 
s’implementen en etapes avançades de la malaltia, són agressius i presenten efectes adversos.  

 
 

Barcelona, 5 de febrer de 2013.- Aquesta setmana comença EUROCONDOR, un assaig 
clínic d’àmbit europeu liderat des del VHIR que vol avaluar un tractament nou i pioner per a la 
retinopatia diabètica. Aquest assaig, multicèntric i promogut pel Consorci Europeu per al 
Tractament Precoç de la Retinopatia Diabètica, determinarà l’efectivitat terapèutica d’un col·liri per 
poder-lo administrar en les etapes inicials d’aquesta malaltia, una de les principals causes de 
ceguesa en els països desenvolupats. El Dr. Rafael Simó, director del Grup de Recerca de 
Diabetis i Metabolisme del VHIR, és el coordinador de tot el projecte, en què participen BCN 
Peptides (empresa biofarmacèutica catalana), i 17 centres, entre hospitals, universitats i centres 
de recerca, de 8 països europeus.  
 
La retinopatia diabètica (RD) és una malaltia ocular que pot aparèixer en les persones que 
pateixen una diabetis, principalment en aquelles que no tenen un bon control de la seva malaltia. 
De forma global, aproximadament un 30% de la població diabètica pateix la malaltia. En la RD es 
succeeixen uns canvis en els vasos sanguinis diminuts que nodreixen la retina, a la part posterior 
de l'ull, que a la llarga poden conduir a una pèrdua severa de la visió o fins i tot a la ceguesa.  
 
En nombres absoluts, l’impacte de la RD i de les seves conseqüències és enorme si tenim en 
compte les xifres de persones afectades per la diabetis arreu d’Europa i del món. I per tant, les 
conseqüències econòmiques d’aquest problema metabòlic també ho són, ja que només a 
Catalunya hi ha mig milió de persones amb diabetis. Els costos sanitaris per als pacients amb 
RD són gairebé el doble que per als pacients sense RD i augmenten considerablement amb la 
severitat d’aquesta malaltia. Poder doncs retardar o fins i tot evitar l’aparició de la RD té clars 
beneficis no tan sols per als pacients sinó per al conjunt del sistema sanitari.  
 
Un grup d’experts (oftalmòlegs, endocrinòlegs i investigadors bàsics) d’11 centres clínics 
europeus i una empresa de biotecnologia catalana (BCN Peptides) s’encarregaran del dia a dia 
d’aquest assaig clínic pioner. L’assaig avaluarà la seguretat i eficàcia d'un col·liri per tractar la 
RD i obre una nova estratègia per combatre les fases inicials d’aquesta complicació de la diabetis. 
Aquest assaig està basat en dos fàrmacs neuroprotectors: la somatostatina (una hormona 
peptídica presentada en una nova formulació –col·liri– patentada per BCN Peptides) i la 
brimonidina (un fàrmac utilitzat actualment per tractar el glaucoma). Es tracta d’un estudi 
prospectiu i randomitzat de 2 anys de durada i aquesta setmana comença el període d’inclusió de 
pacients. 
 

www.vhir.org
www.bcnpeptides.com
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Des dels primers treballs amb somatostatina del Grup de Recerca de Diabetis i Metabolisme del 
VHIR hi ha hagut una evidència creixent que suggereix que la neurodegeneració retiniana té un 
paper important en l'aparició de la retinopatia diabètica. De fet, l’estudi vol demostrar que la RD, 
abans de ser una patologia dels petits vasos de la retina, és una malaltia neurodegenerativa. Per 
això, EUROCONDOR durà a terme un assaig clínic en les fases II i III per avaluar si les 
estratègies terapèutiques basades en la neuroprotecció són eficaces no només per prevenir la 
neurodegeneració de la retina, sinó també per prevenir el desenvolupament i la progressió de les 
primeres etapes de la retinopatia diabètica i retardar-ne l’evolució.  
 
"Fins fa poc, l'ús de gotes per als ulls no s'havia considerat una via adequada per a 
l'administració de fàrmacs en el tractament de la retinopatia diabètica, ja que es pensava 
que no arribaven a la retina” comenta el Dr. Rafael Simó, director del Grup de Recerca de 
Diabetis i Metabolisme del VHIR i coordinador del projecte. "Tot i això, estudis recents mostren 
que molts fàrmacs administrats en col·liri són capaços d'arribar a la retina en 
concentracions terapèutiques. Per això i basant-nos en les proves experimentals i de 
seguretat de què disposem estem convençuts que els fàrmacs que estudiem, administrats 
en forma de col·liri, donaran bons resultats i marcaran un abans i un després en el curs 
clínic d’aquests malalts." 
 
L’estudi EUROCONDOR podria tenir un impacte considerable en la prevenció de la RD, ja que 
situa la neurodegeneració de la retina com una nova diana terapèutica. A més, explica el Dr. 
Simó, “els mètodes usats en aquest projecte permetran el diagnòstic de la retinopatia 
diabètica en etapes incipients i poden canviar els mètodes actuals de detecció precoç 
d’aquesta malaltia”. Aquest projecte dóna una nova visió de la fisiopatologia de la 
retinopatia diabètica i obre un nou ventall de possibilitats terapèutiques basades en la 
neuroprotecció. 
 
Per què el VHIR lidera un estudi d’aquestes característiques? 
 
Aquest projecte EUROCONDOR combina una vessant experimental més bàsica i una clínica. El 
Dr. Rafael Simó va ser el primer a presentar estudis que demostraven que la somatostatina podia 
tenir aquest efecte neuroprotector beneficiós en la retinopatia diabètica. Els estudis preclínics 
realitzats per BCN Peptides en col·laboració amb el grup de recerca del Dr. Rafael Simó han 
aportat la “prova de concepte” que demostra l’eficàcia d’un col·liri de somatostatina tant en la 
prevenció de la neurodegeneració de la retina com en l’aturada de la progressió de la retinopatia 
diabètica.  
 
Tota la fase I de l’estudi l’ha dut a terme BCN Peptides com a esponsor i s’ha fet íntegrament al 
VHIR. Tots els estudis fins ara han aportat suficient evidència científica per planificar un assaig 
clínic d’aquesta magnitud. El Dr. Rafael Simó és un dels experts mundials en retinopatia diabètica 
i ha liderat tots els estudis que constitueixen els pilars centrals sobre els quals s’ha dissenyat 
aquest projecte.  
  
 
El projecte EUROCONDOR, que està finançat amb 6 M€ pel 7è Programa Marc (7PM) de la Unió Europea, es va iniciar el 
març de 2012 i està programat que s’acabi el febrer de 2016. 
 
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és un centre de recerca creat l’any 1994, que forma part de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron (HUVH), de l’Institut Català de la Salut (ICS), a més de ser un centre CERCA del Departament 
d’Economia i Coneixement, i està associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
BCN Peptides es dedica a la fabricació cGMP de pèptids bioactius per a aplicacions farmacèutiques i veterinàries des del 
1990. En paral·lel, la Divisió de Recerca de BCN Peptides desenvolupa pèptids propis amb possibilitats terapèutiques. 
BCN Peptides compleix amb els més alts estàndards de qualitat i ha estat inspeccionada amb èxit per diverses agències 
nacionals i internacionals (entre elles la AEMPS, la EDQM i la US-FDA). 


