
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OFERTA TECNOLÒGICA 

BIOMARCADORS MOLECULARS PER LA IDENTIFICACIÓ DEL 
PATOTIP “ADHERENT-INVASIVE ESCHERICHIA COLI (AIEC)”  

 

La malaltia de Crohn és un trastorn crònic que afec ta l’intestí, i està 

present en prop de 120.000 persones només a Espanya , suposant un cost 

econòmic de més de 1.000 milions d’euros. Fa poc mé s d’una dècada es 

va descobrir un nou patotip, designat com E.coli adherent-invasiu (AIEC), 

que s’ha associat a aquesta malaltia i altres trast orns intestinals. 

Actualment, la detecció d’aquest patotip és laborio sa, i comporta uns 

costos elevats en temps i recursos. 

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA  

La tecnologia resultant de la investigació consisteix en la identificació d’unes 

seqüències-signatura per a la identificació de patotip d’E. coli adherent-invasiu 

(AIEC), associat a la malaltia de Crohn. En altres paraules, consisteix en el 

descobriment de tres mutacions puntuals (SNPs) que permeten determinar si 

un aïllat d’E.coli és AIEC o no, amb una precisió del 84%. 

 

APLICACIÓ  I  MERCAT OBJECTIU 

Actualment no existeix encara cap mètode equiparable al mercat. Els mercats 
potencials poden ser empreses biotecnològiques o farmacèutiques interessades 
en desenvolupar eines moleculars per a la ràpida detecció d’aquests SNPs. 

 

AVANTATGES COMPETITIUS 
• Reducció de temps:  Es necessiten d’entre 2 i 4 setmanes per a dur a 

terme la identificació de les AIEC actualment, mentre que la identificació 

per PCR es podria fer en unes hores.  
 

• Reducció dels costos: El mètode clàssic basat en la infecció de cultius 

cel·lulars costa aproximadament 7-8 € per aïllat, mentre que per 

mètodes moleculars podria costar 2-3 € per aïllat (per PCR quantitativa). 
 

• Estandardització . Aquesta metodologia permetria obtenir resultats 

totalment estandarditzables entre laboratoris, a diferència de la 

metodologia que existeix actualment. 

TIME-TO-MARKET 
La tecnologia està 
testada a nivell de 
laboratori.  

OFERTA DE NEGOCI 
Acord per llicenciar la 
tecnologia. 
Acord pel co-
desenvolupament. 

 
GRUP DE RECERCA 
Microbiologia clínica i 
Malalties infeccioses 

CONTACTE 
Unitat de Valorització 
Oficina d’Investigació i  
Transferència 
Tecnològica (OITT) - 
UdG 
valoritzacio@udg.edu 
+34 972 41 89 65   
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