MYOGEM INICIARÀ EL 2019 L'ESTUDI CLÍNIC DEL COMPLEMENT
ALIMENTÓS MYODM EN DISTRÒFIA MIOTÒNICA DE TIPUS 1 (DM1)

DM1 ÉS UNA MALALTIA MINORITÀRIA NEUROMUSCULAR QUE AFECTA UN MILIÓ DE PERSONES
ARREU DEL MÓN

Mollet del Vallès (Barcelona), 12 de setembre de 2019
Myogem Health Company S.L. i el seu projecte "Nou aliment per a usos mèdics especials per al
maneig nutricional de la Distròfia Miotònica de tipus 1" han estat guardonats per la Comissió
Europea en el programa de recerca Horitzó 2020 SME Instrument Phase 1 amb dos segells
d'excel·lència i finançament per dur a terme l’estudi clínic del complement alimentós MYODM.
L'estudi es durà a terme a l'Hospital Universitari Donostia, Institut Biodonostia.

La DM1, o malaltia de Steinert, és una complexa malaltia neuromuscular d'origen genètic, multisistèmica,
altament limitant de la qualitat de vida, que afecta gairebé un milió de persones a tot el món. Actualment
no existeix cap cura per a DM1.
A partir dels resultats derivats de l'estudi clínic, Myogem té com a objectiu transformar l'actual
complement alimentós en aliment per a usos mèdics especials, aliments especialment elaborats o
formulats i destinats al maneig dietètic de pacients, sota supervisió mèdica.
L'estudi clínic pilot es durà a terme en el servei de neurologia de l’Hospital Universitari de Donostia,
l'Institut Biodonostia, sota la direcció del Dr. Roberto Fernández Torrón, neuròleg amb àmplia experiència
en DM1. S'espera iniciar l'estudi l’octubre de 2019, i disposar dels resultats i conclusions el juliol de 2020.
L’empresa té oberta una ronda de finançament per a la seva expansió i internacionalització.
Sobre Myogem
Myogem Health Company és una empresa del grup Inkemia, fundada el 2014 i dedicada a la recerca,
desenvolupament i comercialització de complements alimentosos i aliments per a usos mèdics especials
destinats a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties minoritàries.
Myogem neix fruit d’un projecte d’investigació finançat per la Fundació la Marató de TV3 a la
convocatòria de Malalties Minoritàries de l’any 2009. El 2017, Myogem treu al mercat el seu primer
producte, MYODM, com a complement alimentós formulat com una combinació única de cafeïna i
teobromina que no està present de manera natural en cap altre aliment. Actualment, MYODM es
comercialitza arreu del món a través de la mateixa companyia.
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