Tres investigadores do IDIS reciben máis de 300.000 euros en subvencións
da Fundación Mutua Madrileña para estudos sobre enfermidades raras da
infancia e traumatoloxía
O instituto de investigación compostelá logra 3 dos catro premios que recibe Galicia
------------Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2021.- A Fundación Mutua Madrileña (FMM)
concedeu as Axudas á Investigación Sanitaria, dotadas con 2M€ que, nesta XIX edición, apoian
21 estudos nacionais. Deles, 3 están dirixidos por investigadores do Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) para o estudo da cistinose infantil, a palatabilidade
da medicación para nenos con enfermidades metabólicas raras e o diagnóstico de
traumatismos cranioencefálicos, que recibiron subvencións ao redor de 300.000 euros. en
total. Por primeira vez concédense 3 axudas desta convocatoria no IDIS. O outro estudo
financiado en Galicia realizarase no Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña (INIBIC).
O estudo dirixido polo doutor Anxo Fernández, adscrito ao grupo de farmacoloxía clínica,
buscará novas dianas moleculares para tratar unha enfermidade rara, a cistinose infantil. Nel
colaborarán 7 institutos españois de Madrid, Sevilla, Valladolid, Biscaia, 2 de Barcelona e o
propio IDIS, así como o Grupo de Enfermidades Raras da Sociedade Española de Farmacia
Hospitalaria, un investigador da Universidade de Pensilvania e o coordinador do Rede Europea
de Referencia sobre Enfermidades Oculares Raras (ERN-EYE). É a terceira vez que esta liña
obtén o apoio da FMM, xa que se concederon axudas anteriormente en 2015 e 2019 en niveles
previos deste proxecto.
Outro estudo centrado nas enfermidades raras da infancia é o que dirixe a doutora María José
de Castro, adscrita ao grupo de Metabolopatías do IDIS, que empregará a impresión 3D para
mellorar a formulación de medicamentos para nenos con enfermidades metabólicas raras, que
moitas veces teñen que ser administrados. esmagado ou dividido, o que pode levar a erros na
súa administración. A través da impresión 3D, o equipo creará fórmulas adaptadas á dose,
tamaño e sabor que cada neno demanda.
Pola súa banda, o doutor en traumatoloxía Ashwin Woodhoo, que forma parte do grupo de
investigación IDIS RegeneGulon, centrará o seu estudo na identificación de novos mecanismos
moleculares para o diagnóstico do traumatismo craneoencefálico, unha das principais causas
de morte e discapacidade no mundo, que podería mellorar o prognóstico dos pacientes,

predicir e previr a aparición de complicacións a longo prazo, así como mellorar a súa calidade
de vida.
O acto de entrega destas axudas celebrouse en Madrid, baixo a presidencia do Consejero de
Salud da Comunidade de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, e do presidente do Grupo Mutua e da
Fundación Madrid Mutua, Ignacio Garralda, así como o presidente de o Comité Científico da
Fundación Mutua Madrileña, Dr. Rafael Matesanz.
O obxectivo da Fundación Mutua Madrileña con este programa anual de axudas é, ademais de
mellorar os tratamentos médicos, contribuír ao mantemento e desenvolvemento da
investigación científica en España. Nos últimos 19 anos achegou máis de 65 millóns de euros á
investigación en España e permitiu poñer en marcha máis de 1.400 estudos de investigación. A
elección de 3 estudos realizados no IDIS amosa a alta calidade dos ensaios realizados no
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).
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