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Quin era l’objectiu del projecte?  

Avançar en la recerca preclínica (in vitro i in vivo) del tractament tòpic ocular amb un 

col·liri de GLP-1 (mecanismes d’acció, biodistribució ocular i estudi de dosi-eficàcia) per 

tal de reunir la base necessària per poder iniciar el desenvolupament clínic en humans.   

  

Què ha descobert?  

Hem demostrat que l'acció neuroprotectora es produeix per la inducció de senyals 

provida (i.e. fosforilació de AKT) i pel seu efecte en el metabolisme del glutamat. A 

més, hem observat que l'GLP-1 té un potent efecte antiinflamatori.  

  

Hem detectat que hi ha expressió de GLP-1 en retines humanes de donants i que està 

disminuïda en les retines de donants diabètics. Tanmateix, no hem detectat diferències 

en l'expressió del receptor de GLP-1 en retines de donants diabètics sense retinopatia, 

o només lleu, en comparació amb retines de donants no diabètics.   

  

Hem observat que dos inhibidors de DPP-4 (saxagliptina i sitagliptina), administrats per 

via tòpica ocular, produeixen un augment significatiu del contingut de GLP-1 a la retina 

i eviten la neurodegeneració i l'extravasació vascular deguda a la disrupció de la 

barrera hemato-retinal en ratolins diabètics (model db/db).   

  



  
  
 
Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Els resultats obtinguts van constituir una part rellevant del dossier preclínic que es va 

presentar  a l’AEMPS (Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris) per 

sol·licitar iniciar els assajos clínics amb GLP-1 en col·liri. L’AEMPS va aprovar realitzar 

la Fase I. Aquest assaig clínic va ser dissenyat per l’IP del projecte i el seu equip i es va 

realitzar amb la  col·laboració del Servei d’Oftalmologia a l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron (agost-desembre de 2020). El fàrmac administrat per via tòpica ocular ha 

demostrat seguretat i en aquests moments s’està preparant l’assaig clínic Fase II 

d’eficàcia i seguretat.   

  

Si demostrem que el col·liri de GLP-1 és efectiu per prevenir la progressió de la DR en 

les primeres etapes de la malaltia, no només es millorarà la qualitat de vida de la 

població diabètica, sinó que també es reduiran significativament els costos sanitaris.   


