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Quin era l’objectiu del projecte? 

Desenvolupar una teràpia combinada per al tractament de la diabetis tipus 1, a través 

de l’administració d’una immunoteràpia (prèviament desenvolupada pel nostre grup i 

basada en nanoteràpia) combinada amb un fàrmac amb capacitat de regeneració de 

cèl·lula β, identificat mitjançant l’anàlisi  de reposicionament de fàrmacs (és a dir, un 

fàrmac ja aprovat per a ús en humans i existent al mercat). 

 

Què han descobert? 

Primer, s’han definit les nanopartícules (tipus liposoma) òptimes per a una teràpia 

combinada amb una estratègia regenerativa per a la diabetis tipus 1. Segon, s’ha 

descobert que Liraglutide, un fàrmac utilitzat per tractar la diabetis tipus 2, té capacitat 

de reduir la hiperglucèmia en diabetis tipus 1, mitjançant la regeneració de cèl·lula β a 

partir de cèl·lules alfa i de cèl·lules ductals. I tercer, s’ha descobert que la teràpia 

combinada (liposomes + Liraglutide) és efectiva en revertir la malaltia a nivell 

experimental. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica que ara no té prevenció ni cura. Afecta 

majoritàriament nens i adolescents, i comprometet seriosament la seva qualitat de 

vida, amb importants efectes secundaris i amb una incidència que va en augment a 



 

nivell mundial. El fracàs dels assajos clínics que s’han fet en les últimes dècades 

demostren la necessitat de noves estratègies. Per tant, aquest projecte posa en 

l’horitzó una teràpia combinada innovadora per restaurar la secreció endògena 

d’insulina i aturar de manera definitiva l’atac autoimmunitari, restablint la tolerància 

immunològica de manera selectiva i sense comprometre el bon funcionament del 

sistema immunitari. És un pas cap a la curació de la diabetis tipus 1. 


