27. INTEGROMICA proiektua
Proiektuaren izena
Proiektuaren
laburpena (esaldi 1)
Proiektuaren
hasiera-data
Erakunde nagusia
edo koordinatzailea

INTEGROMICA – I+G minbizian biomarkatzaileak eta itu terapeutikoak
identifikatzeko hurbilketa integromiko baten bidez
Azken belaunaldiko teknologiak erabiliz minbizia hobeto diagnostikatu
eta tratatu ahal izateko markatzaile eta itu berriak zehaztea.
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Proiektuari egindako ekarpen nagusia
Gaixotasun onbera eta prostatako minbizia
dituzten pazienteen gernu-markatzaileen
azterketan parte hartzea.
Hainbat egoeratan lortutako datuak integratzea
bioinformatikako tresna ezberdinak erabiliz.
Prostata-minbizia edo gaixotasun onbera
(hiperplasia) duten pazienteen
biopsien, biojariakinen eta informazio
klinikoaren bilketa prospektiboan parte hartzea.
Bularreko minbiziari eta terapiarekiko
erresistentzia (kudeaketa, tratamendu eta
sendaketako arazo kliniko handienetako bat)
garatzearen aurkako borrokari buruzko
azterketan parte hartzea.
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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.
Azken belaunaldiko teknologiak erabiliz minbizia hobeto diagnostikatu eta tratatu ahal izateko
markatzaile eta itu berriak zehaztea da proiektuaren helburu nagusia.
PROIEKTUAREN HELBURUAK
Helburu orokorra erdiesteko –minbizia hobeto diagnostikatu eta tratatu ahal izateko
markatzaile eta itu berriak zehazteko, alegia–, honako helburu espezifiko hauek finkatu dira:
1. helburua. Biomarkatzaileak eta itu terapeutikoak bilatzea intzidentzia handiko minbizietan.
Proiektua seinaleztapenaren eta bularreko eta prostatako minbiziaren inguruan egin da. Kasu
honetan, lerroari jarraituko zaio minbizian biomarkatzaileak eta itu terapeutikoak diren
molekulak identifikatzeko baina, berritasun gisa, errendimendu handiko teknologietatik
datozen datuak txertatu eta araztuko dira.
Errendimendu handiko hainbat teknologiaren bitartez ebaluatu ahal diren interes-bideak
definitzea proposatzen da, ondoren lortutako datuak txertatzeko ahalegina egin, eta, horri
esker, balio diagnostikoa, iragarlea edo igarlea duen entsegu bat sinplifikatu eta miniaturizatu
ahal izateko. Jarduera hori honako arlo hauetan garatuko da:
- Metabolismoaren (kolesterolarena) balio iragarlea eta prediktiboa prostatako minbizian.
- Bularreko minbizia.

2. helburua. Gernuan biomarkatzaileak identifikatzea errendimendu handiko plataforma
integratzaile bat erabiliz.
Gaixotasun onbera eta prostatako minbizia dituzten pazienteen gernua erabiltzea proposatzen
da
biomarkatzaileen bilaketa sistematikoa egiteko:
- Gernu-mikrobesikuletan.
- Gernuaren guztizkoan. Azterketa metabolomikoa eta peptidomikoa gernuan.

PROIEKTUAN GARATU BEHARREKO EMAITZAK
Biokimika zelularraren maila ezberdinak barne hartzen dituzten plataforma omiko berrienak eta
gaixotasuna aztertzeko eredu ezberdinak integratzen baditugu, zehaztasun handiagoz definitu
ahal izango dira minbiziaren itu terapeutiko eta farmakologia-estrategia egokienak.
Teknologia omikoak integratuz eta hainbat eredu (zelularrak, animaliak eta pazienteen
biopsiak) erabiliz gero, minbiziaren funtzionamendurako bide metaboliko garrantzitsuak
definitzea espero dugu.
Eta bide horiek tratamendu eta estrategia farmakologiko berriak ekarri ahal izango dituzte.
Oro har, proiektuak helburuei, parte hartzen duten erakundeei eta
arduradunei dagokienez egitura orokor hau du:
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