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Esker onak
Erakunde guztiei, enpresei,
gaixoen elkarteei, gaixoei,
osasun-arloko profesionalei,
ikertzaileei, artistei, pertsona
anonimoei... Orokorrean,
euskal gizarte osoari, zeinak
EITB Maratoia ekimenean
modu erabat eskuzabalean
eta solidarioan parte hartzen
duen, pertsonen osasuna
hobetzeko ikerketaren alde.
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1.- Aurkezpena
Duela 20 urte abiarazi zen EITB Maratoia ekimenean izaera askotariko elkarte eta
erakundeek parte hartzen dute, baita hainbat pertsonak norberaren izenean ere.
Urtero, funtsen kopuru garrantzitsu bat biltzea lortzen du ikerketa biomedikoaren alde
erabiltzeko; urtero, gai zehatz bati zuzendua. Ekimen solidario honi esker bildutako
funtsak ikerkuntza bultzatzera bideratzen dira, BIOEFen bitartez kudeatutako laguntzen
deialdi baten bidez.
Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Eusko Fundazioa (BIOEF) Euskadiko osasun–sisteman
ikerketa eta berrikuntza sustatzeko Osasun Sailak sortutako tresna da. Halaber,
Fundazioak kolaborazio-, kooperazio- eta komunikazio-esparru bat osatzen du
erkidegoetan, Estatuan eta nazioartean osasunaren ikerketan eta berrikuntzan
diharduten hainbat sektoreren artean. Gainera, BIOEFek osasun-programak eta politikak eta intersektorialak oinarritzen laguntzen du, osasun-sistemaren lehiakortasuna
eta kalitatea areagotzeko, baita Euskal Herrian aberastasuna sortu eta haren garapen
sozioekonomikoan laguntzeko ere.
Fundazioaren urteko helburuetako bat, besteak beste,1 I+G+bren finantzaketari
laguntzea da, eta EITB Maratoiaren deialdiaren bitartez proiektuak finantzatzea helburu
hori lortzeko ekintzatzat ezarri da. Testuinguru horretan, BIOEFek osasunaren inguruko
ikerketa-proiektuentzako laguntzen deialdia argitaratzen du urtero, EITB Maratoiarekin
lortutako funtsekin finantzatuta. Era horretan, osasun sistemako profesionalek ikerketa
eta berrikuntza jarduerak egitea sustatzea eta osasun arloko ikerketaren eta
berrikuntzaren finantzaketan laguntzea lortu nahi da.

2.- Txostenaren helburua
Txosten hau hedatzeko xedearekin egin da. Helburu nagusia euskal gizarteari EITB
Maratoi bakoitzean lortutako finantzaketa nora bideratu den ezagutaraztea eta izan
duen eragina ebaluatzea da. Hau da, finantzatutako ikerketa proiektuen eta horiekin
lortutako emaitza nagusien berri ematea. Bestalde, ekimenari buruzko ikerketa taldeen
balorazioa eta horrek ikerketa-ildoetan izan duen inpaktua ere jasotzen ditu.
Txostenak 2014-2018 urte bitartean (biak barne) egindako EITB Maratoia ekimenei
buruzko azterketa hartzen du bere baitan.

1

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aGenVis.jsp?doc=/presupuestos/2020_A/inf_de/ES00302.pdf
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3. Lan-egitasmoa/Metodoa
2014-2018 urte bitarteko EITB Maratoietan finantzatutako proiektuen ikerketa burutu da.
Horretarako, finantzatutako 29 proiektuak aztertu dira, ikerketa proiektuen ezaugarri
nagusiei buruzko informazioa ateraz, besteak beste: finantzatutako erakunde motak
(ikerketa proiektuak proposatu dituztenak), erakunde parte-hartzaileen arteko
lankidetza mota, ikerketa taldeak eta generoaren araberako banaketa, finantzatutako
kontzeptuak eta lortutako emaitzak.
29 ikerketa proiektuei buruz aurkeztutako jarraipen-memoriak (urtero/amaiera)
analizatu dira, zientifikoak nahiz ekonomikoak. Horietan, proiektuari buruzko honako
informazioa eskatzen da, proiektuaren egoeraren eta aurrera pausoen berri izateko:









Proiektuaren laburpena
Argitaratutako artikuluak
Metodologiaren eta proiektatutako lan-egitasmoen aldaketak
Planteatutako helburuak
Bete diren helburu zehatzak
Emaitzak osasun arloan aplikatzeko aukera eta erabilgarritasun praktikoa
Proiektuaren ondoriozko patenteak edo merkataritzarako erabil daitezkeen
beste emaitza batzuk
Bestelako oharrak

Gainera, proiektuak burutzeari eta lortutako emaitzei buruzko informazioa gehitzeko
helburuarekin, galdera-sorta bat egin da eta finantzatutako proiektuen koordinatzaileei
bidali zaie, deialdiari buruz duten iritzia ezagutzeko eta proiektuen emaitzei buruzko eta
emaitza horiek aplikatzeari eta besterentzeari buruzko informazioa eskuratzeko. Alde
batetik, ikertzaile nagusiek deialdiak ikerketa-ildoetan izan dituen onuren inguruan
duten iritzia jakin nahi da eta, bestetik, deialdia diseinatzeko orduan egon daitezkeen
hobekuntza-arloak identifikatu nahi dira. Ageri diren galderak:







Deialdiaren helburu nagusia ikerketa biomedikoko proiektuak finantzatzea da,
EITB Maratoiak urtero zehazten dituen patologia ezberdinen inguruan. Zure
ustez, gaur egungo deialdiaren diseinuak asetzen al ditu ikerketa taldeen
beharrak? Zerbait aldatuko al zenuke?
Zein helburu lortu da orain arte, EITB Maratoiaren deialdiak finantzatutako
ikerketari esker?
Zein dira horren aplikagarritasuna eta horri esker lortutako osasun-onurak (edo
etorkizun hurbil batean ezar daitezkeenak)?
Zein lankidetza erraztu ditu proiektuaren garapenak?
Bestelako oharrak

Finantzatutako 29 ikerketa proiektuetatik minbiziaren ingurukoak (10) soilik amaitu direla
(2019an) kontuan izanik, oraindik ezin dira emaitza guztiak azaldu. Aurreragoko txosten
batean ikertuko dira.
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4. Finantzatutako proiektuak

TELEMARATOIA
2018ko
abend.
2017ko
abend.
2016ko
abend.
2015eko
abend.
2014eko
abend.

FINANTZATUTAKO

DEIALDIAREN

GAIA

URTEA

PROIEKTUEN

DEIALDIAREN

EGOERA

ZENBATEKOA (€)

KOPURUA

2019

BIRIKETAKO MINBIZIA

3

Abian (2020-2023)

302.328,79

2018

IKTUSA

5

Abian (2019-2022)

293.118,39
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Abian (2018-2021)

376.948,80

5

Abian (2017-2020)

226.835,80

2017
2016
2015

GAIXOTASUN
NEURODEGENERATIBOAK
GAIXOTASUN
ARRAROAK
MINBIZIA

10

Amaituak edo
luzatuak (2016-2019)

415.071,84

4.1. Gaiak
Azken bost urteotan (2014-2018), 29 ikerketa proiektu gauzatu dira edo gauzatzen ari
dira 1,6 milioi euro baino gehiagori esker, goian aipatu diren EITB Maratoiaren
ekimenari esker lortutako bost laguntzen deialdietara bideratu direnak, hain zuzen ere.
Maratoi bakoitza patologia zehatz batean oinarritzen da, zeina aurreko taulan
adierazten den, baita finantzatutako proiektu kopurua, deialdi bakoitzaren zenbatekoa
eta proiektuaren egoera ere.
Jarraian, aurrez aipatutako deialdietan finantzatutako proiektuek garatu dituzten
ikerketa-ildo nagusiak deskribatuko ditugu, gaiaren arabera:
2014ko Telemaratoia: Minbizia:
Minbizia zelulan metatuz doan gene anitzeko nahasmendu bat da. Zelularen ugalketa,
inguruko ehunak inbaditu eta hondatzea, odol-hodietan eta linfa-basoetan barrena
ibiltzea eta sortu zen lekutik urruti dauden organoetan haztea eragiten du eta,
ondorioz, organismoaren behar fisiologikoek ez dute erantzunik izaten. “Minbizia”
izendapenaren barruan 200 gaixotasun baino gehiago aurkituko ditugu, besteak beste,
hura sorrarazten duten kausen, garapen ereduen, pronostikoaren eta tratamenduaren
arabera bereiz daitezkeenak.
Deialdiari esker 10 ikerketa proiektu finantzatu ziren. Proiektuak honako gaiei buruzkoak
dira:
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Gaixo
ikerketa.

onkologikoen

minaren








Neoplasia-prozesuen tratamenduan dauden pertsonengan ariketa fisikoak
duen eragina.
Minbiziak dituen kostuen eta biziraupenaren epidemiologia-ikerketa minbizi
mota ezberdinetan: gibeleko minbizia, linfomak, bularreko minbizia, maskuriko
minbizia eta prostatakoa.
Molekulen
jomuga
berrien
ikerketa,
zeintzuen
aurkako
estrategia
farmakologikoak garatuko diren, doitasun-medikuntzan aurrera eginez,
gaixotasuna molekulen arabera bereizteko eta tumore bakoitzaren
ezaugarrietan oinarritutako banan-banako tratamenduak hautatzeko.
Immunoterapia, gorputzaren berezko defentsak estimulatuz minbiziari aurre
egiteko tratamendu gisa.

2015eko Telemaratoia: Gaixotasun arraroak (GA):
Europar Batasunaren arabera, 10.000 biztanletik 5i baino gutxiagori erasaten dieten
gaixotasunak dira gaixotasun arraroak (GA).
Ikuspegi klinikotik, GAk nahasmendu eta sintoma askotarikoen sorta zabal bat dira.
Heterogeneotasun hori gorabehera, gaixotasun arraroek zenbait ezaugarri komun
dituzte eta, ondorioz, gizarteko kolektibo gisa hartzen dira. Horietako batzuk honako
hauek dira:
 Gaixotasun kroniko progresiboak,
endekapenezkoak, gizabanakoaren bizitzari eragin
diezaioketenak.
 Gaixoa ezgaitu egiten dute eta autonomiaren
galera garrantzitsua eragiten dute.
 Gaixotasun hauen % 80ak jatorri genetikoa du.

Deialdiari esker 5 ikerketa proiektu finantzatu ziren. 5 gaixotasun arrarotan oinarritzen
dira:








pseudohipoparatiroidismoa: asaldura endokrinoen talde heterogeneo bat da.
Bereizgarri ditu giltzurrunen funtzionamendu arrunta eta paratiroidea
hormonaren ekintzarekiko erresistentzia.
histiozitosia: oso ohikoak ez diren gaixotasun heterogeneoen talde bat da, zeina
fagozito-sistema
nukleobakarreko
(monozitoak,
makrofagoak,
zelula
dendritikoak) zelulen hainbat organo eta sistemetako ugaltzeak bereizten duen.
gerriko muskulu-distrofia.
homozistinuria: metabolismoaren herentziazko gaixotasun bat da.
osteogenesi inperfektua: kristalezko hezurren gaixotasun ere esaten zaio.

Ikerketa proiektuak honako gaiei buruzkoak dira:
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terapia genikoa aplikatzea, mutazio mota ezberdinak identifikatu, sailkatu eta
zehatz-mehatz zuzentzeko;
karakterizazio molekularra eta immunologikoa, garrantzia pronostikoa eta
terapeutikoa duten markatzaile diagnostiko berriak identifikatzeko.
gaixotasunaren fisiopatologiaren ikerketa;
gaixotasuna albo-ondorio askorik gabe tratatzeko aukera ematen duten
sendagai berrien baheketa.

2016ko
Telemaratoia:
neurodegeneratiboak:

Gaixotasun

Gaixotasun neurodegeneratiboak nerbiosistemari eragiten dioten gaixotasunak dira; neuronen funtzioen galerak eta hauen
heriotzak eragiten dituzte.
Gaixotasun hauen sintoma nagusien artean ditugu narriadura kognitiboa, oroimenaren
galera, portaera-aldaketak eta mugimenduaren nahasmenduak.
Deialdiari esker 6 ikerketa proiektu finantzatu ziren. 5 gaixotasunetan oinarritzen dira:
 Parkinson gaixotasuna,
 Huntingtonen gaixotasuna,
 dementzia,
 alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA), eta
 esklerosi anitza (EA).
Ikerketa proiektuak honako gaiei buruzkoak dira:







mutazio ohikoenak bereiztea, Parkinsonaren kausei buruzko jakintzan aurrera
egiteko, eta aipatu gaixotasunaren diagnosia egitea ahalbidetuko duten
erretinaren irudiaren biomarkatzaileak edo begi-bidea ikertzea;
iragarle neuropsikologikoak eta neuropsikiatrikoak identifikatzea, Huntingtonen
gaixotasuna aurresan ahal izateko;
dementziarekin
lotutako
nahasmenduen
prebalentzia
eta
karga
ekonomikoaren ikerketa;
AEA gaixotasunaren garapenean eragiten duten asaldura metabolikoak;
EAren fase ezberdinen pronostikoa/diagnosia egiteko biomarkatzaile ez
inbaditzaileak.

2017ko Telemaratoia: Iktusa:

Iktusa garuna hondatzen duen gaixotasun bat da, hura
irrigatzen duten hodietako buxadura edo haustura dela eta.
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Deialdiari esker 5 ikerketa proiektu finantzatu ziren. Gai hauei buruz jarduten dute:
 haurren garuneko infartua eta horren albo-ondorioak gutxitzeko estrategia
berriak;
 odoleko biomarkatzaileen azterketa, iktusa agertzea saihesteko eta bere
eboluzioa aurresateko;
 bi
errehabilitazio-tresna:
errehabilitazio
motorra
hobetuko
duen
neuromodulazio-sistema ezargarri bat eta ikusmen-ondorioak hobetuko dituen
software birtual bat.

2018ko Telemaratoia: Biriketako minbizia:

Deialdiari esker 3 ikerketa proiektu finantzatu ziren. Ikerketa
proiektuak honako gaiak landu dituzte:
 minbiziaren
diagnosia
eta
pronostikoa
egitea
ahalbidetuko duten hainbat markatzaile molekular



zehaztea;
immunoterapiako tratamendu jakin batzuei erantzungo dien gaixoak doitzea;
Point-of-care gailuen garapena: odolaren biosentsore ekonomiko, sentibera eta
bizkor bat garatzea, biriketako minbizia duten gaixoen diagnosia eta
tratamendua hobetzeko.

4.2. Parte hartu duten ikerketa-zentroak eta taldeak

Erakunde
onuradunak
Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal
Sareko eragileak dira. Kasuen % 66
Bioaraba,
Biocruces
Bizkaia
eta
Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuek
eratzen dute, Euskal Osasun Sistema
Publikoko (EOSP) zentroek alegia; beste
% 23 beste ikerkuntza zentro batzuek,
hala nola, GZIZ eta BERC-ak, eta azkenik,
gainerako % 11 unibertsitateek, UPV/EHU
batez ere. Proiektuen % 76 Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen arteko elkarlanean egiten da.
Ikerketa taldeetan 240 ikertzaile baino gehiagok parte hartzen dute, batez beste,
proiektu bakoitzeko 9 ikertzaile aritzen dira. Ikerketa taldeetako parte-hartzaileen % 54
emakumeak dira. Ikertzaile nagusiei dagokienez, emakumeen ehunekoa % 45ra
murrizten da. Ikertzaile parte-hartzaileen profilei dagokienez, ezberdinak dira; izan ere,
% 47 laguntza-jardueran aritzen diren osasun-arloko langileek osatzen dute, eta
8

gainontzeko % 53 laguntzakoa ez den beste profil profesional batzuk dituzten
ikertzaileek. Ikerketa taldeak hainbat diziplinatako profesionalek osatzen dituzte, batez
ere: medikuntza, erizaintza, biologia, zientzia kimikoak, farmazia, biokimika, psikologia
eta ingeniaritza.

4.3. Ikerketa proiektuen motak
Gaixotasunen inguruan garatzen diren I+G proiektuak honela sailka daitezke:


Ikerketa biomedikoko proiektuak. Deialdi honi dagokionez, oinarrizko ikerketa
(gaixotasunera zuzendua), klinikoa (gaixoari zuzendua), epidemiologikoa,
osasun publikokoa eta osasun-zerbitzuetakoa da ikerketa biomedikoa, baita
osasuna edo ikerketa biomedikoko prozesu eta teknologiak hobetzeari
zuzendutakoak garatzea ere.



Ikerketa klinikoak: Saiakuntza klinikoak sendagaiekin, ikerketak osasunproduktuekin, eta beste ikerketa kliniko batzuk, zeintzuek gaixoen jarraipen
klinikoa eta ikerketa esperimentalak behar dituzten, nutrazeutikoak, elikagai
funtzionalak, edo diagnosi-, terapia- edo kirurgia-prozedurak ebaluatzeko.

EITB Maratoiaren deialdien bitartez finantzatutako proiektuak aztertzen baditugu,
ikerketaren xede diren azken 5 urteotakoak, % 79 ikerketa biomedikoko proiektuak
direla ikus dezakegu eta gainontzeko % 21, berriz, ikerketa klinikoak.

4.4. Finantzaketa. Funtsen xedea.
2014-2018 urte bitartean finantzatutako 29 proiektuek 1,6 milioi eurotik gora jaso dituzte.
Deialdi bakoitzeko proiektu kopurua deialdiari zuzendutako zenbatekoaren araberakoa
izango da, hau da, 5 proiekturen batezbestekoa izango da.

Deialdiaren aurrekontua ere desberdina da: 226.000 eta 415.000 euro artean dago.
EITBren urteroko telemaratoian bildutako zenbatekoaren araberakoa da eta, neurri
handi batean, aukeratutako patologiak eta biztanleriaren artean duen eraginak
baldintzatzen du. Adierazle gisa, haurren minbiziari buruzko 2019ko telemaratoiko datua
9

dugu, zeinaren bidez milioi bat eurotik gora bildu zen, gizartearen zati handi bat
mobilizatuz eta sentsibilizatuz, aukeratutako gaiaren gizarte-eragina dela eta.
Proiektu bakoitzerako emandako batezbesteko zenbatekoa 56.000 €-koa da.
Gastuaren kontzeptu ohikoenak hiru bloke handitan bereizten dira:
 Langileak (giza baliabideak):
Jasotako finantzaketaren gehiengoa (% 45) giza baliabideen sailera zuzentzen da.
Batetik, ikerketa taldeek ikerketa proiektuetan lan egiteko ikertzaileak edo
ikerketan lagunduko duten teknikariak kontratatu behar dituztelako; bestetik,
proiektuan laguntza-arloko langileek (gaixoak artatzeaz gain, ikerketa egiten
duten medikuak eta erizainak) parte hartzen badute, baliteke langile hauek
osasun-arloko langileen aparteko laguntza behar izatea, ikerketa proiektuko partehartzea erraztu eta ahalbidetu dezaten.
Are zehatzago, txosten honen xede-proiektuetako langileen sailaren barruan,
kontratazioa honela banatzen da: lizentziadunak (% 47), doktoretza ondorengo
ikertzaileak (% 31) eta, azkenik, teknikariak, eta osasun-arloko langileen askapena
(% 11 bietan).
 Ondasun eta zerbitzuak:
Ekipamendu txikia, laborategiko erreaktiboak, lagin biologikoen azterketak,
animaliekin egindako esperimentuen gastuak, etab.
 Bidaiak eta dietak:
Proiektuaren garapenean zehar ikertzaile-taldearen lekualdaketek eta ostatuak
eragindako gastuak, baita proiektuaren emaitzak zabaltzeko beharrezkoak
direnek eragindako gastuak ere.
 Kostu zeiharrak:
Finantzaketaren % 10ko zenbatekoa ikerkuntza zentroen kostu zeiharrak estaltzera
zuzentzen da (argia, ura, garbiketa, segurtasuna, mantentze-lana, administrazioa
eta kudeaketa, etab.).

5. Proiektuen emaitzak eta aplikazioak
Osasun-ikerketaren emaitzak, batez ere, eragin handia duten aldizkarietako argitalpen
zientifikoen bitartez, sortutako jabetza intelektualaren eta industrialaren bidez
(patenteak, erabilgarritasun-ereduak, etab.), praktika klinikorako gidaliburuen bidez eta
prozedura klinikoen bitartez neurtzen dira.
5.1.

Finantzatutako proiektuen emaitzak

Ikertutako 5 deialdietatik bakarrak (2014ko telemaratoia: minbizia) amaitu du bere
egikaritze-epea. Lortutako emaitzen artean, 50 artikulu zientifiko baino gehiagoren
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argitalpena nabarmentzen da, EITB telemaratoiaren ekarpenei esker garatu direnak.
Sortutako jabetza intelektualari eta industrialari dagokionez, 3 patenteren lorpena
azpimarratu beharra dago: bata, prostatako minbizian biomarkatzaile pronostiko baten
garapena babesteko, eta bi emaitza, diagnosia egiteko metodo baten patente gisa
babestuak, plaka aterosklerotiko ezegonkorra duen subjektu bati diagnosia egiteko
biomarkatzaile batzuen zehaztapenean oinarritua, zeina istripu zerebrobaskularra
jasateko arrisku-faktore nagusietako bat den.
Honako hauek dira lortutako emaitza nagusiak:
 farmako berrien azterketa, zeintzuek minbizi hepatikoan tumorearen aurkako
eragina dutela erakutsi duten; animalietan ez dute albo-ondoriorik eta ikerketa
honek farmako eraginkorragoak eta seguruagoak egitea ahalbidetuko du;
 ikerketa kliniko bat hastea gibeleko minbizia duten gaixoekin, fase aurreratuan
daudenak eta bi farmakoren bidezko tratamendu konbinatua dutenak;
 biziraupenaren azterketa, zeinak Osakidetzak minbiziaren maneiu klinikoan
duen aurrerapena balioztatzea ahalbidetuko duen;
 prostatako minbizia duten gaixoak geruzatzeko gai den pronostiko-tresna bat
garatzea, terapia eraginkorrenak hautatu eta albo-ondorioak saihesteko;
 osasun-zerbitzuak neoplasia-prozesuetan
egokitu ahal izateko programak garatzea;

dauden

biztanleen

beharretara

 praktika klinikoaren gidaliburuak aldatzea, bereziki, minaren tratamenduan,
tapentadol eta erradioterapia bidezko tratamenduarekin hobera egin
dezaketenak;
 bularreko eta obulutegiko minbizia izateko arrisku handiko susmoa duten
familientzako onura, BRCA1 eta 2-ko mutazio patogenikorik gabe (% 80), pertsona
hauek minbizia garatzeko duten arriskua hobeto zehazten lagunduko duen
ikerketa genetiko sakonago batean, jarraipen-estrategia pertsonalizatu bat
diseinatu ahal izateko.
Erdietsitako helburuei eta horiei lotutako osasun-onurei dagokienez, aipagarriak dira
oinarrizko ikerketan eta gaixotasunaren etiologiaren ikerketan lortutako emaitzak,
zeinak sendabide pertsonalizatu berriak proposatzea ahalbidetzen duten, hau da,
jomuga terapeutiko zehatzetara zuzentzen diren farmako berriak. Odoleko eta gernuko
biomarkatzaileen bidezko diagnosi goiztiarretarako metodo berrien ikerketa ere
azpimarratu behar da, farmakologia-tratamendu zuzendua eta eboluzio klinikoaren
prebentzioa ahalbidetzen duena. Azkenik, kasu batzuek ikerketa-ildo berri aitzindariak
sortzeko aukera eman dute, gaixotasunen gizarte-karga eta horien prebalentzia
ezagutzea ahalbidetzen duten datu klinikoak erabiliz.
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5.2. EITB Maratoia ekimenari esker lortutako beste emaitza batzuk
Deialdiari esker, lankidetza berriak ezarri eta zentroetako diziplina ezberdinetako
taldeen arteko harremanak finkatu ahal izan dira, baita Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzaren Euskal Sareko beste zentro batzuekin ere, hala nola, ikerkuntza zentroak,
unibertsitateak eta zentro teknologikoak. Gainera, alde batetik, lankidetzak ezartzea
eta Europako kontsortzioetan parte hartzea ahalbidetu du eta, bestetik, estatu-mailako
kolaboraziorako aukera eman du, bai osasun edo ikerketa zentroekin, bai enpresa
bioteknologikoekin. Profil ezberdinen artean (oinarrizko ikertzaileak, genetistak eta
farmazia klinikoan edo biologia konputazionalean adituak, etab.) egindako elkarlan
hauetatik sortzen den diziplina anitzeko lankidetza nabarmentzen da, ezinbestekoa
baita ikerketak bere osotasunean arrakasta izateko.

6. Ondorioak
EITB Maratoiaren pareko ekimenak ezinbestekoak dira ikerketa biomedikoan
aurrerapenak egiteko eta tratamendu berriak garatzen laguntzeko. Gizartearen
ekarpenek ikerketa taldeak babestea ahalbidetzen dute, bai ikerketa-ildo berriak
hastean, bai jada ezarritakoak finkatzean.
Finantzatutako proiektuen inguruan egindako azterketatik eta bertako ikertzaile
nagusiengandik jasotako balorazioetatik lortutako emaitza hauek nabarmendu behar
dira:
 Ikerketaren finantzazio-iturria. - Deialdia finantzazio-iturri garrantzitsua da ikerketa
biomedikoari lotutako Euskadiko ikerketa zentro eta taldeentzako. Urtero egiten
da, beraz, Administrazio Publiko ezberdinetan (Aldundiak, Eusko Jaurlaritza,
Estatuko Gobernua edo Europako Batzordea) aldizkakotasun berarekin egiten
diren beste ekimen batzuez gain dagoen iturri gehigarri bat da. Gaixotasun zehatz
bati edo gaixotasun-talde bati buruzko deialdia denez, bertan lan egiten duten
ikerketa taldeei arrakasta izateko aukera areagotzea eta lehen urrats bat ematea
ahalbidetzen die, deialdi lehiakorragoen finantzaketarako sarbideari dagokionez.


Kudeaketa ekonomiko-administratiboa. - Tramitazio eta kudeaketa ekonomikoadministratiboaren ikuspegitik, deialdia proiektuak aurkezteko fasea eta hauen
egikaritze zientifiko-teknikoa errazteko bezain malgua da, horren inguruan hobetu
beharreko alderdiak egongo direla alde batera utzi gabe.



Proiektuen helburua. - Gaixotasuna hainbat ikuspegitik lantzen da, honakoak
barne: gaixotasunak goiz antzemateko metodo berriak, diagnosia eta
tratamendua pertsonalizatuko duten jomuga terapeutiko berriak, eta
gaixotasunaren epidemiologiaren eta honek ekonomian eta gizartean dituen
ondorioen ikerketa.



Deialdiak sustatzen dituen alderdiak: diziplinartekotasuna eta lankidetza. -
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Diziplinartekotasunari ematen zaio lehentasuna deialdian eta ezinbestekoa da
zientziak aurrera egiteko (diziplina ezberdinen arteko lankidetza, ikerketa
klinikoaren barruan - adituak pediatrian, farmazia klinikoan, kirurgian, etab.- edo
hainbat espezialitatetako oinarrizko ikertzaileekin - biologia, kimika,
bioinformatika, etab.).
Zentro ezberdinen arteko lankidetza, bai autonomia- eta estatu-mailan, bai
nazioartean (osasun ikerketa zentroak euren artean eta beste ikerketa zentro
batzuekin – GZIZ, BERCak-, unibertsitateak, etab.), eta nola ez, zentro barruko
ikerketa taldeen arteko lankidetza, areagotu egiten da horrelako deialdietan,
gaitasunen osagarritasunarekin eta sinergien bilaketarekin, zeinak azken finean,
ikerketa eta horri esker lortutako emaitzak aberasten dituzten.


2

EITB Maratoia ekimenak, batetik ikerketa eta, bestetik, osasun-arretaren
hobekuntzan duen funtsezko zeregina (tratamendu, diagnosia eta prebentzioa
egiteko metodo berriak, etab.) hedatzen laguntzen du. Oso garrantzitsua da
horrelako ekimenen hedapena areagotzea eta era horretan, biztanleriaren partehartzea sustatzea, ikerkuntza eta berrikuntza arduratsuaren Europako politikekin bat
etorriz2.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
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7. Eranskinak
Finantzatutako proiektuen zerrenda:

2019 Deialdia: BIOEF, biriketako minbiziaren inguruko ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia
Espediente Zb. Izenburua

Entitate onuraduna

BIO19/CP/001

INv itro DIagnostics for CAncer TEsting

BIODONOSTIA OSASUN

(INDICATE): INv itro DIagnostics for

IKERKETA INSTITUTUA

CAncer TEsting (INDICATE): odol

ELKARTEA

biosentsore ekonomiko, sentikor eta

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

azkarra garatzea, biriketako minbizia

IKERKETA INSTITUTUA

duten pazienteen diagnostikoa eta

ELKARTEA

tratamendua hobetzeko

BIOARABA OSASUN IKERKETA

Diru-laguntza
(€)
114.125,00

2.433,20

2.433,20

INSTITUTUA
ELKARTEA
CIC BIOMAGUNE

7.920,00

DONOSTIA INTERNATIONAL

5.775,00

PHYSICS
BIO19/CP/002

BIO19/CP/003

Siglec-15, biriketako minbizia tratatzeko CIC bioGUNE

77.795,27

helburu immunoterapiko berria: ekintza- BIODONOSTIA OSASUN
mekanismoaren azterketa eta
IKERKETA INSTITUTUA

31.020,00

biomarkatzaileen garapena

ELKARTEA

DNA zirkulatzaile tumorala markagailu

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

prediktibo eta pronostiko gisa biriketako IKERKETA INSTITUTUA
kartzinoma ez-mikrozitiko lehortuan
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ELKARTEA

60.827,12

2018 Deialdia: BIOEF, iktusko ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia
Espediente Zb. Izenburua

Entitate onuraduna

BIO18/IC/003

UPV/EHU (KOORDINATZAILEA)

JAIOBERRIEN ISTRIPU

Diru-laguntza
(€)
39.820,00

ZEREBROBASKULARREN AURKA
TRATAMENDU KONBINATUEN EFEKTU

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

NEUROBABESLEA

IKERKETA INSTITUTUA

4.950,00

ELKARTEA
BIO18/IC/005

BIO18/IC/006

ATEROMA KAROTIDEO

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

EZEGONKORREKO PLAKAKO

IKERKETA INSTITUTUA

13.200,00

BIOMARKAGAILUAK IDENTIFIATZEKO

ELKARTEA

SISTEMEN TRANSKRIPTOMIKAREN ETA

UPV/EHU

54.395,00

BIOLOGIAREN
ANALISIAISTRIPU
IRUDI
MULTIMODALAK

ACHUCARRO BASQUE CENTER

40.920,00

ZEREBROBASKULARRETAKO

FOR NEUROSCIENCE

NEUROHANTURAN: NIKOTINA

FUNDAZIOA

ERREZEPTOREEN ETA GLUTAMATO

CIC biomaGUNE

24.640,00

GARRAIATZAILEEN BETEKIZUNA

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

19.800,00

IKERKETA INSTITUTUA
ELKARTEA
BIO18/IC/007
BIO18/IC/009

VISIOREHAB SOFTWARE BIRTUALAREN

BIOARABA OSASUN IKERKETA

EBALUAZIOA

INSTITUTUA ELKARTEA

SINICTUS. IKTUSEKO GAIXOEN

BIODONOSTIA OSASUN

ERREHABILITAZIO MOTORRERAKO

IKERKETA INSTITUTUA

NEUROMODULAZIOKO SISTEMA

ELKARTEA

EZARGARRIA

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN
IKERKETA INSTITUTUA
ELKARTEA
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20.167,69
49.775,00

25.450,70

2017 Deialdia: BIOEF, neuroendekapenezko gaixotasunen ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia
Espediente Zb. Izenburua

Entitate onuraduna

BIO17/ND/008

E46K MUTAZIOAREN KARAKTERIZAZIO

ACHUCARRO BASQUE CENTER

MOLEKULARRA PARKINSON

FOR NEUROSCIENCE

GAIXOTASUNEAN: EUSKAL MUTAZIOA

(KOORDINATZAILEA)
BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

Diru-laguntza
(€)
50.233,20

27.793,19

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA
BIO17/ND/009

HUNTINGTON GAIXOTASUNAREN

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

ERAMAILE SINTOMATIKO ETA

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA

53.422,13

ASINTOMATIKOETAN NAHASMENDU
NEUROPSIKOLOGIKO ETA
NEUROPSIKIATRIKO LARRIEN DETEKZIO
GOIZTIARRERAKO AURRESALE
KLINIKOEN IDENTIFIKAZIOA
BIO17/ND/010

SINUKLEINPATIA GENETIKO ETA

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

IDIOPATIKO OLDARKORRETAN

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA

NEUROIRUDIA BALIATUZ ERRETINA ETA

(KOORDINATZAILEA)

48.974,23

IKUSMENA AZTERTZEA PARKINSON
IDIOPATIKO GAIXOTASUNEAN
FENOTIPOAK ETA BIOMARKAGAILU
AURRESALEAK IDENTIFIKATZEKO
BIO17/ND/015

OSATEK

DEMENTZIAN JARRERA NAHASMENDUEN BIODONOSTIA OSASUN
ETA NAHASMENDU PSIKOLOGIKOEN

13.310,00
61.599,78

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA

(TCPS) PREBALENTZIA ETA KARGA
EKONOMIKOA ANALISI
EPIDEMIOLOGIKO, ESTATISTIKO ETA
MACHINE LEARNING BITARTEZ
NAHASMENDU METABOLIKOAK ETA
BIO17/ND/023

ORGANULUEN ASALDURA ALBOKO
ESKLEROSI AMIOTROFIKOAN

BIO17/ND/024

58.987,16

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA
(KOORDINATZAILEA)
UPV/EHU

22.128,35

DNA ZIRKULATZAILEAREN EBALUAZIOA

BIOCRUCES BIZKAIA OSASUN

40.500,76

ESKLEROSI ANIZKOITZEAN

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA/

DIAGNOSIA/PRONOSTIKORAKO

BILBO BASURTO ESI

BIOMARKAGAILU GISA
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BIODONOSTIA OSASUN

2016 Deialdia: BIOEF, gaixotasun arraroen ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia
Espediente
Zb.

Izenburua

TERAPIA GENIKOA
SASIHIPOPARATIROIDISMOAN: GARAPEN
ESPERIMENTALA CRISPR/CAS9-AN ETA
BEKTORE EZ-BIRALETAN OINARRITUTA
BIO16/ER/020 HISTIOCITOSIS:DIAGNOSTIKORAKO
ERREMINTA ETA ITU TERAPEUTIKO BERRIEN
AZTERKETA
BIO16/ER/005

BIO16/ER/022 CALPAINA3-AK GIHARRETAKO ZELULA
SATELITEEN ERREGULAZIOAN DUEN
BETEKIZUNAREN AZTERKETA

HOMOZISTINURIAREN TRATAMENDU
PERTSONALIZATURA BIDEAN. CBS
BIO16/ER/035
ENTZIMAREN IBERIAR MUTAZIOEN
ONDORIO PATOGENIKOAK
BIO16/ER/031 OSTEOGENESI INPERFEKTUARENTZAKO
SENDAGAI BERRIEN AURKIKUNTZA
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Entitate onuraduna

Diru-laguntza
(€)

OSI ARABA (KOORDINATZAILEA)

16.772,03

UPV/EHU

43.296,00

BIOCRUCES OSASUN IKERKETA
INSTITUTUA ELKARTEA

47.797,60

40.541,34
BIODONOSTIA OSASUN
IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA
CIC BIOGUNE
(KOORDINATZAILEA)

14.539,89
18.150,00

BIOCRUCES OSASUN IKERKETA
INSTITUTUA ELKARTEA
45.738,94
BIOCRUCES OSASUN IKERKETA
INSTITUTUA ELKARTEA

2015 Deialdia: BIOEF, minbiziaren inguruko ikerketa proiektuentzat laguntzen deialdia
Diru-laguntza

Espediente Zb. Izenburua

Entitate onuraduna

BIO15/CA/011

CIMA

40.480,00

BULARREKO MINBIZIAREN,

BIODONOSTIA OSASUN

43.340,00

PROSTATAKOAREN, KOLON ETA

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA

GIBELEKO MINBIZIAREN AURKAKO

(€)

TERAPIA BERRIAK BILATZEA GENEETIK
HARANTZ
BIO15/CA/013

ONDESTEKO MINBIZIAREN ETA
BIRIKETAKO MINBIZIAREN KOSTEAK ETA
BIZIRAUTE-TASA EUSKADIN ESTADIOEN
ARABERA
BIO15/CA/052

PGC1 ERREGULATZAILE

CIC BIOGUNE

40.040,00

EFINEO IKERKETA PROGRAMA.

BIOCRUCES OSASUN IKERKETA

45.875,32

PROZESU NEOPLASIKOEN

INSTITUTUA ELKARTEA

METABOLIKOAREN AHALMEN
TERAPEUTIKO ETA PRONOSTIKOA
PROSTATAKO MINBIZIAN
BIO15/CA/050

TRATAMENTUA JASOTZEN ARI DIREN
PERTSONENTZAKO ARIKETA
GAINBEGIRATUAK. SAIAKUNTZA HIBRIDO
KLINIKOA ETA INPLEMENTAZIOKOA
BIO15/CA/043

MIOPODINAREN MEKANISMO

UPV/EHU - LUCIO LASCARAY

MOLEKULARRAK CALMETTE-GUERIN

IKERGUNEA

39.160,00

BAZILOAREKIN MASKURIKO
MINBIZIAREN AURKA BURUTUTAKO
IMMUNOTERAPIAN
BIO15/CA/006

MINAREN AURREKO ERANTZUNA ETA BIZI- BIOCRUCES OSASUN IKERKETA
KALITATEA TAPENTADOLAREKIN ETA

42.312,60

INSTITUTUA ELKARTEA

KOD: RADITAP ERRADIOTERAPIAREKIN
TRATATUTAKO MIN NEUROPATIKOA
DUTEN GAIXOENGAN
BIO15/CA/014

GIBELEKO MINBIZIAREN AURKAKO

CIC BIOGUNE

39.559,52

GIBELEKO MINBIZIAREN AURKAKO

BIODONOSTIA OSASUN

39.160,00

TERAPIA BERRIAK BILATZEA GENEETIK

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA

TERAPIA BERRIAK BILATZEA GENEETIK
HARANTZ
BIO15/CA/016

HARANTZ
BIO15/CA/022

NEXT GENERATION SEQUENCING
DELAKOAREN ERABILERA KLINIKOA
LINFOMEN DIAGNOSIAN.

BIO15/CA/042

BIODONOSTIA OSASUN

LOTUTAKO GENEEN EXOMA

IKERKETA INSTITUTUA ELKARTEA

DUTEN FAMILIETAN.

45.589,50

INSTITUTUA ELKARTEA

FAMILIAKO BULARREKO MINBIZIAREKIN
BITARTEZKO BILAKETA BRCA NEGATIBOA
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BIOCRUCES OSASUN IKERKETA

39.554,90

