
8. «Neuroinflamazioa neurozientzietan ikerketa translazionalaren (oinarrizkoa–

klinikoa) erronkari heltzeko bektorea» proiektua 

Proiektuaren izena Neuroinflamazioa neurozientzietan ikerketa translazionalaren 
(oinarrizkoa–klinikoa) erronkari heltzeko bektorea. 
 

Proiektuaren 
laburpena (esaldi 1) 

Ikertzaileen masa kritikoa lortzea eta neurozientzietako ikerketa 
translazionalaren munduko mapan euskal neurozientziak kokatzea. 
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Proiektuaren 
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Proiektuaren deskribapen laburtua: helburu nagusiak eta garatu beharreko emaitzak, zer 
erronkari erantzuten dion, ekonomian eta gizartean izan dezakeen inpaktua, eta abar.  

Asmo handiko proiektua da, eta EAEn neurozientzietako ikerketa-sare bat bultzatu nahi du; 
nazioartekotzeko eta neurozientzien nodo modura jarduteko gauza izango da sare hori, 
Europako Euskadi-Akitaniako campusaren esparruan, eta Nazioarteko erreferentea izan ahalko 
da, orobat, hau lortzeko: 
 
• Horrelako gaixotasunak pairatzeko predisposizio genetikoa edo ingurumenaren aldetik 

predisposizio induzitua duten edo gaixotasuna hori estadio ezberdinetan jada duten 
pazienteen diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua hobetzea. 

• Gaixotasun neurodegeneratiboen agerpena edo prebalentzia azal dezaketen 
mekanismoak (genetikoak, epidemiologikoak, psiko-markatzaileak, etiopatogenikoak 
edota fisiopatologikoak) aztertzeko eredu esperimentalak garatzea. 

• EAEko neurozientzietako ikerketa nazioartekotzea eta munduko ezagutza-sare handietan 
parte har dezan bultzatzea ekintza globalen bitartez (EBko Human Brain Project edo 
Estatu Batuetako Brain initiative proiektuen bidez, esaterako).  

 
 
Zehazki, xede hauek daude: 
 
• Gaixotasun neurologiko eta psikiatrikoetan dauden prozesu neuroinflamatorio eta 

autoimmuneen azpian dauden kausak eta mekanismoak ikertzea, zehazki glia aztertuz; 
sistema zentralaren osagai hori gutxi aztertu dute, eta funtsezkoa izan daiteke 
horrelako prozesuak ulertzeko. 

• Patologia neurologiko ezberdinen ikerketan ibilbide zabala duten aditu klinikoen eta 
ikertzaileen partzuergoa osatzea. 

• EAEn ikerketa translazionalerako espazio berritzailea sortzea honako estrategia 
hauekin bat etorriz: Eusko Jaurlaritzaren kronikotasun-estrategiarekin, Akitaniaren eta 
Euskadiren arteko lankidetzarako Cronicity Valley estrategiarekin, bai eta Biozientzien 
RIS3 estrategiarekin ere.  

• Horrelako gaixotasunak pairatzeko predisposizio genetikoa edo ingurumenaren aldetik 
induzitua duten edo gaixotasun hori estadio ezberdinetan jada duten pazienteen 
diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua hobetzea.  

• Neurozientzien masterra nazioartekotzea eta Bordeleko Unibertsitateak 
koordinatutako Erasmus Mundus masterrean sartzea. 

 



 
• Aurreko grafikoan diziplina anitzeko talde batek ekimenaren izaera integratzaileari eta 

zeharkakoari heltzeko beharrezko den ikerketa translazionalaren prozedura zehazteko 
egindako ahalegina ikus dezakegu. 

 
 
• Ekimen honek eragileen arteko loturari dagokionez duen balio erantsi nagusia da 

lankidetza hiru mailatan bultzatzen duela: 
o Oinarrizko-oinarrizko lankidetza, hau da, EHUko oinarrizko ikerketako taldeen 

artekoa, masa kritikoa lortzeko eta, horri esker, EAEko neurozientzietako 
ikerketaren balioa nabarmendu ahal izateko eta nazioartekotzen laguntzeko; 
hasieran, Bordeleko neurozientzien bikaintasuneko klusterrarekin, EHU 
bultzatzen ari den Europako campusaren esparruan. Bordeleko kluster horretan 
600 ikertzaile baino gehiago daude, eta erreferentea da munduan (Euskadik 
neurozientzietako 100 ikertzaile ditu). 

o Lankidetza kliniko-klinikoa, Osakidetzako ospitaletako neurozientzietako 
ikerketa konektatu ahal izateko, baita Institutu Biosanitarioekin ere 
(Biodonostia, Biogurutzeta...). 

o Lankidetza oinarrizko-klinikoa. Azken hori funtsezkoa da, eta, gaur egun, dagoen 
zatiketari aurre egin behar dio, horrek ikerketa translazionala eragozten baitu, 
baina ikerketa hori behar-beharrezkoa da ikerketa ongizatea hobetzera eta 
farmako, terapia zein tratamendu berriak, besteak beste, garatuz aberastasuna 
sortu ahal izatera bideratzeko. 

o Diziplina anitzeko parte-hartzea neurozientzietako ezagutzaren poloaren 
esparru estrategikoan identifikatutako erronkei heltzeko. Esparru horren 
barruan, neuroerrehabilitazioaren arloa herrialdearen apustu modura jasotzen 
da dauden ahalmenak aintzat hartuta. Hala bada, neuroerrehabilitazioaren 
tratamenduak aurreratzeko jada erabiltzen ari dira kontrolaren, ingeniaritza 
mekanikoaren, robotikaren, fisioterapiaren zein abarren ahalmenak. 


