
La Real Academia 
de Medicina de 
Galicia premia a 
científicos del CHUS 
y del Cunqueiro

La Real Academia de Medi-
cina de Galicia acaba de con-
ceder sus premios a la inves-
tigación científica correspon-
dientes a la convocatoria del 
2019, dotados con 6.000 euros 
cada uno. Galardonan traba-
jos originales sobre Ciencias 
Médicas en general y Oncolo-
gía, respectivamente. El pre-
mio Fundación Barrié de la 
Maza recayó en el trabajo ti-
tulado Estimación del volumen 
teórico de la población galle-
ga como muestra representati-
va de la europea atlántica y su 
aplicación en pacientes con en-
fermedades hepáticas, de José 
Martín Carreira Villamor, Jo-
sé Manuel Fernández-Carrera 
Soler y Francisco Gude Sam-
pedro, del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santia-
go de Compostela.

 El premio Centro Onco-
lógico de Galicia fue conce-
dido al trabajo Sangrado tras 
un infarto de miocardio en pa-
cientes con doble antiagrega-
ción: una oportunidad para 
desenmascarar cánceres silen-
tes, realizado por Sergio Ra-
poseiras Roubín y Emad Abu 
Assi, del Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.

Acto de entrega
Estos galardones serán entre-
gados durante la sesión so-
lemne de inauguración del 
curso académico del 2020, que 
se celebrará el próximo día 24 
de enero a las 19.00 horas en la 
sede de la Real Academia de 
Medicina, en A Coruña.
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Los gatos tienen 
un parásito que 
reduce el miedo  
y la ansiedad     
en ratones

Los gatos tienen un parási-
to que transmiten a los ra-
tones a través de las heces y 
por el que los roedores redu-
cen el miedo a sus depreda-
dores felinos. Además, según 
demuestra un nuevo estudio 
que publica Cell Reports, tam-
bién baja su ansiedad general.

Toxoplasma gondii es un 
parásito unicelular que in-
fecta a la mayoría de las es-
pecies de animales de san-
gre caliente, incluyendo a los 
humanos. Causa la toxoplas-
mosis, una enfermedad que 
puede persistir durante lar-
gos períodos de tiempo en 
el cuerpo.
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Jenifer Brea Iglesias (A Estrada, 
1996) poderá dedicarse ao seu 
doutorado ao 100 %. «Este tipo 
de bolsas permiten que non teñas 
que facer outro traballo e que te 
poidas centrar na investigación, 
por iso son imprescindibles», ex-
plica esta alumna da USC. É unha 
das beneficiarias das bolsas da 
Asociación Española Contra el 
Cáncer para investigación, cunha 
cantidade de 60.000 euros.
—Que a levou aquí?
—O interese por saber como 
funcionamos. Unir a xenética 
coa loita contra o cancro é algo 
que te anima moito a meterte 
aquí, nun doutoramento desde 
estilo. Os beneficios derivados 
poden ser moi grandes.
—En que consiste o proxecto 
que ten entre mans? 
—Estudamos secuencias de ADN 
móbiles que se desprazan da súa 
rexión a outra rexión do xeno-
ma. Ao desprazárense, alteran 
esas rexións nas que se integran. 
Esas secuencias nas células sas 
están bastante controladas, gra-
zas a mecanismos que foron de-
senvolvendo as células ao longo 
da evolución das persoas. Pero as 
células tumorais deixan de estar 
tan controladas, debido ás alte-
racións ás que están sometidas. 
—Que consecuencias ten iso 
para que opte por investigalas?
—Ás veces, ao desprazárense, 
arrastran consigo fragmentos ad-
xacentes a elas. Nalgunhas oca-

sións hai neses fragmentos se-
cuencias reguladoras que o que 
fan é controlar se os xenes se ex-
presan ou non.
—Que relevancia ten iso para 
frear o cancro?
—Iso é o que queremos ver nós 
con toda esta investigación. Ás 
veces esas secuencias que arras-
tran son reguladoras, e van con-
trolar que determinados xenes se 
expresen ou non. Nós queremos 
estudar se a mobilización facilita a 
expresión de oncoxenes, que son 
aqueles que favorecen o desenvol-
vemento dos tumores. A clave de 
todo consiste en saber se ese é un 
mecanismo tumoral ou non.
—Se iso se confirma, que se 
pode adiantar?
—Unha vez que se coñeza isto, 
con estudos máis profundos, po-
de levar á procura de dianas te-
rapéuticas e ao desenvolvemen-
to de estratexias para mellorar a 
vida dos pacientes que teñan al-
ta incidencia destas secuencias 
móbiles.
—É o estudo do ADN un dos 
campos más importantes na 
loita contra o cancro?
—A xenómica é unha das princi-
pais vías que nos leva a unha me-
dicina personalizada. Podemos 
diagnosticar de forma máis efi-
ciente a cada paciente. O cancro 
é un conxunto de enfermidades 
diferentes. Canto máis preciso 
sexa o diagnóstico e o posterior 
tratamento máis rápido actuará 
este. E farao cunha menor toxici-
dade e unha maior efectividade.
—Despois diso, que virá? 
—De confirmarse, habería que 
tratar de utilizar os coñecemen-
tos para aproveitar estas secuen-
cias como biomarcadores para os 
pacientes. Así poderíase diagnos-
ticar, tratar e seguir a todos os 
pacientes dunha maneira moití-
simo máis eficaz.

«Unir xenética e loita 
contra o cancro é o que 
anima a meterte aquí»

ALBERTO LORENZO 
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JENIFER BREA IGLESIAS BIÓLOGA

A investigadora Jenifer Brea no seu lugar de traballo. 

Bolseira da Asociación 
Española Contra  
el Cáncer, estuda  
as secuencias de  
ADN móbiles

Kelly Conde Pérez (Xunqueira 
de Espadanedo, 1994) tamén é 
unha das beneficiarias das bol-
sas da Asociación Española Con-
tra el Cáncer. O seu labor de in-
vestigación céntrase no micro-
bioma, «o conxunto de xenes, 
de bacterias, virus e fungos que 
viven con nós», indica.
—Que transcendencia ten?
—Poñamos, por exemplo, o intes-
tino. Sábese que xogan un papel 
fundamental na resposta inmune, 
no desenvolveremos de múltiples 
trastornos ou enfermidades. Pe-
ro o que se sabe aínda é moi pou-
co. Hai que investigar moito nos 
microorganismos que interveñen 
no cancro, no alzhéimer ou en 
trastornos metabólicos.
—E cal é o seu plan?
—No laboratorio de microbio-
loxía do hospital creamos unha 
microplataforma de microbioma. 
Estamos tentando realizar estu-
dos nos que poidamos ver que 
papel xoga o microbioma que te-
mos todos os seres humanos en 
enfermidades e trastornos diver-
sos que poidamos experimentar.
—O seu proxecto está centrado 
no caso do cancro.
—Queremos saber o papel dese 
microbioma na resposta ás tera-
pias oncolóxicas, de maneira que 
saibamos que microorganismos 
melloran as terapias.
—Que se lograría así?
—Diagnosticar se unha persoa 
vai ter unha predisposición moi 
alta a sufrir cancro. Por exemplo, 
de colon. Isto non quere dicir que 

o microbioma sexa o único res-
ponsable de que se vaia produ-
cir un cancro. Hai múltiples fac-
tores. Poderiamos ver que mi-
croorganismos nos poden axudar 
a previr o cancro e que microor-
ganismos van incrementar a po-
sibilidade de que se desenvolva 
un tumor. Podemos previr o can-
cro e diagnosticar e realizar te-
rapias moito máis personaliza-
das. Imaxina que unha persoa 
recibe un tratamento pero non 
sabemos que hai dúas bacterias 
que van favorecer que a respos-
ta sexa positiva; daquela, póde-
se subministrar a través dun pro-
biótico, ou realizar unha terapia 
con antibiótico para eliminar al-
gún microorganismo.
—Semella un mundo aberto.
—Cada vez coñécese máis do pa-
pel que desenvolve o microbio-
ma nas enfermidades, pero aín-
da queda moito por descubrir. Sa-
bemos moi pouco de todo iso. É 
unha porta nova aberta a poder 
tratar de darlle unha cura ao can-
cro, e por iso é moi importante 
que se siga investigando. O noso 
é un gran de area, pero se todo o 
mundo contribúe a iso o coñece-
mento será enorme.
—Imos camiño do tratamento 
ultrapersonalizado?
—Si, hai que tratar de darlle unha 
cura ao cancro, e para iso tense 
que ter en conta que mutación 
se atopa no seu tumor, que ti-
po de alimentación leva a per-
soa ou que microbioma presenta. 
Iso asegura unha terapia efectiva, 
polo que será algo importante.
—Cal será o seguinte paso?
—Unha vez que se describe un 
perfil de certas bacterias que van 
favorecer a resposta do tratamen-
to haberá que saber que persoas 
van responder mellor, e logo se-
guir facendo experimentos para 
contrastar os resultados.

«O noso é un gran de 
area dun coñecemento 
que pode ser enorme» 

KELLY CONDE PÉREZ BIÓLOGA

Kelly Conde traballando no laboratorio. MARCOS MÍGUEZ
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No seu caso, estuda      
o microbioma para 
obter información 
para facer tratamentos 
máis efectivos 


