
La plataforma compte 
amb un centre TECNIO, 

el BAPP (BioAnalysis, 
Proteomics and 

Pharmacology), 
que ofereix, en aquest 

marc, un sistema de gestió 
de la qualitat i un pla 

de valorització dels 
resultats que s’obtenen 

de la recerca en 
col·laboració amb la 

indústria

Cadena de valor de la plataforma:

Plataforma per a 

estudis clínics 
d’intervenció 
nutricional

Oferim a la indústria alimentària i als grups clínics interessats:

Una infraestructura de qualitat contrastada, tant a nivell cientí�c 
com tecnològic

Àmplia experiència en l’àmbit de la gestió del coneixement clínic 
del sector nutricional

La plataforma s’articula al voltant de grups de recerca clínica de l’IMIM 
(Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), serveis assistencials 
de l’Hospital del Mar de Barcelona (endocrinòlegs, cirurgians, neuròlegs, 
neuropsicòlegs, digestòlegs, cardiòlegs, etc.), una Unitat d’Assaigs Clínics 
(en fase I), i un conjunt d’infraestructures cientí�ques i tecnològiques que 
donen suport a l’execució d’aquest tipus d’estudis clínics.

Som referents en la promoció i coordinació d’estudis clínics d’intervenció nutri-
cional. Disposem de professionals amb amplia experiència acreditada a nivell 
nacional i internacional i oferim una gestió àgil amb la garantia de màxima quali-
tat i excel·lència.
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Orientada al camp de les neurociències i de les malalties 
amb processos in�amatoris i cardiovasculars



Tenim una trajectòria de més de 30 anys en assaigs 
clínics en psicofarmacologia i el camp de la nutrició i els 
seus efectes sobre la salut humana. Els resultats de 
l’estudi EUROLIVE van possibilitar l’al·legació de salut 
de l’any 2011 per l’Agencia Europea de Salut Alimenta-
ria (EFSA) que de�neix que el consum d’oli d’oliva 
verge protegeix contra l’oxidació de la LDL.
La nostra participació en estudis a gran escala a nivell 
nacional (PREDIMED) ha contribuit a demostrar per 
primera vegada la e�cacia d’una dieta mediterrània en 
la prevenció primària de la malaltia cardiovascular. Els 

estudis en l’expressió de gens relacionats amb la in�a-
mació, resistència a la insulina, ef�ux de colesterol i 
aterosclerosis han estat rellevants per explicar els 
mecanismes pels quals la Dieta Mediterrània i alguns 
del seus aliments, com l’oli d’oliva, promouen bene�cis 
per a la salut. 
Hem portat a terme estudis amb olis d’oliva funcionals 
sobre el risc cardiovascular, extracte de té verd per a la 
millora del rendiment cognitiu en persones amb disca-
pacitat intel·lectual i estudis amb iso�avones pel tracta-
ment de l’addicció a la cocaïna.

Experts en assajos clínics i estudis nutricionals

Plataforma per a estudis 
clínics d’intervenció nutricional
BARCELONA

IMIM (edi�ci PRBB)
c. Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

Tel. 933 160 460
Fax 933 160 410

A qui ens dirigim?

Grups de recerca nacionals i internacionals
Empreses de l’àmbit sanitari
Empreses de l’àmbit alimentari

Serveis que oferim

• Estudis de biodisponibilitat de nutracèutics
• Estudis de biodisponibilitat i monitoratge d’estudis d’intervenció nutricional
• Estudi de biodisponibilitat de microconstituents de la dieta i de biomarcadors de consum
• Estudis clínics nutricionals d’intervenció per tal de mostrar efectes biològics rellevants
• Anàlisis bioquímiques
• Determinació de biomarcadors d’in�amació, oxidació i estudis de nutrigenètica i 

nutrigenòmica
• Genòmica nutricional
• Assessorament metodològic en protocols d’assaigs clínics
• Aplicacions automatitzades per a la captura, gestió i anàlisi de dades 

(CRD electrònic):
_ Signatura electrònica adaptada a les normatives vigents (FDA, EMEA) de traçabilitat,
   registre d’accés i con�dencialitat de les dades
_ Sistemes d’accés con�gurables amb controls de qualitat interns i monitorització
_ Generació d’informes en temps real (reclutament, descriptiva bàsica)
_ Còpies de seguretat i connexió al servidor autoescalable i garantida

• Estudis d’intervenció per a desenvolupar productes i/o obtenir l’aprovació 
d’al·legacions nutricionals per part de l’EFSA

• Reivindicació d’ADUME: Aliments dietètics per a usos mèdics especials

Equipaments i infraestructura

• Unitat de Recerca Clínica (URC)
• Laboratori de Bioquímica Clínica i Biologia Molecular
• Laboratori de Química Analítica
• Serveis cienti�cotècnics
• Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)
• Comitès Ètics Associats a la Plataforma

_ Comitè Ètic d’Investigació Clínica del Parc de Salut Mar
_ Comitè per a la Integritat de la Recerca (CIR)

lroca@imim.es
www.imim.es/pecin


