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Crear fàrmacs de manera
més ràpida i econòmica

Joaquim Elcacho
Desenvolupar i portar al mercat
un nou medicament requereix
més d’una dècada de treball i, en
molts casos, una inversió que els
experts calculen en uns 300 mili-
onsd’euros, comamitjana.
Aplicant tecnologies avançades

de simulació computacional es
podenreduireltempsdedesenvo-
lupament de fàrmacs i el cost de
les primeres fases d’aquest procés
entre un 15% i un 20%, d’acord
amb la proposta llançada al mer-
cat per Nostrum Biodiscovery
(NBD), premiada aquest any amb
el premi Senén Vilaró a la millor
empresa innovadora.El SenénVi-
laróésundelsquatreguardonsdel
Consell Social de laUniversitat de
Barcelona (UB) i la Fundació
Bosch i Gimpera (FBG) a la inves-
tigació i la transferència de conei-
xement.
L’NBDes va crear el 2016 coma

spin-offdel’Institutd’Investigació
Biomèdica (IRB Barcelona) i el
Barcelona Supercomputing Cen-
ter (BSC-CNS) amb l’objectiu
d’ajudar a descobrir i llançar al
mercat nous fàrmacs i molècules
biotecnològiques.
Una part d’aquest objectiu es

compleix amb èxit, ja que el jurat
de la 12a edició del premi Senén
Vilaró ha reconegut especialment
la tecnologia d’avantguarda des-
envolupada per l’NBD com a ins-
trument per accelerar el desenvo-

lupament i reduir els costos de
nousmedicaments per part d’em-
preses farmacèutiques.
ElpremiSenénVilaróelvareco-

llir, en un acte de l’11 de desembre
a l’aula magna de l’edifici històric
de la UB, Modest Orozco, profes-
sor de laUB, catedràtic del depar-
tament de Bioquímica i Biomedi-
cina Molecular de la UB, investi-
gador ERC Advanced Grant de
l’IRBBarcelona i líder del grup ci-
entífic quehadesenvolupat la tec-
nologia que ara porta al mercat
l’NBD.
ModestOrozcoéssoci fundador

d’aquesta empresa tecnològica
juntament amb Víctor Guallar,
professor d’investigació Icrea al
BSC-CNS, i Robert Soliva, doctor
en Química Computacional amb
mésd’unadècadadetrajectòriaen
la indústria farmacèutica.

La constitució de l’NBD també
va tenir la participació estratègica
de laFundacióBoschiGimpera, la
InstitucióCatalana d’Investigació
i Estudis Avançats (Icrea), i la
Fundació Botín, com a catalitza-
doradela transferència tecnològi-
caal’empresa,atravésdelseupro-
gramad’acceleracióMind thegap.
“Les tecnologies desenvolupa-

des pels equips que lideren Mo-
dest Orozco i Victor Guallar han
estat transferides a l’NBD, i des
d’aquesta empresa el que fem és
intentar millorar-les, potenciar-
les i aplicar-les a problemes de re-
coneixementmolecular que s’han
de solucionar per avançar en els
projectes de desenvolupament de
fàrmacs”, explica Robert Soliva,
CSO i InterimCEOde l’NBD.
En el desenvolupament de me-

dicaments hi ha fases imprescin-
dibles que sempre s’han de com-
pletar, comara els assajos in vitro,
ambmodels animals i en humans.
“La nostra feina permet estalviar
temps i recursos en la fase prèvia,
en el moment que s’ha de decidir
les molècules que s’han de sinte-
titzar per trobar la que interessa
més per desenvolupar el medica-
ment”, indicaSoliva.
Al llarg dels tres anys de funcio-

nament, “l’NBD ha treballat per a
totes les grans farmacèutiques
d’Espanya, entre lesqualshihaal-
gunes firmes que podem esmen-
tar, com Oryzon Genomics, Este-
ve,Emerald iAlmirall, i tambéfar-
macèutiques a l’estranger,
principalment als Estats Units, el
RegneUnit i Irlanda”, assenyalael
director executiu interí d’aquesta
empresa. c
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Nostrum Biodiscovery, sorgida de
l’IRB Barcelona i el BSC-CNS, rep el
premi a la millor empresa innovadora

Reducció de costos
La tecnologia de simulació
computacional que ofereix l’NBD
permet reduir els costos durant la fase
de selecció de les molècules a sintetitzar

15-20%
DADES

En els seus
tres anys de
vida, l’NBD
ha treballat
per a totes
les empreses
destacades
del sector


