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Investigadors de l'ICCC, Hospital Clínic,
IMIM i  URV obtenen les beques Daniel
Bravo 2017  

Rosa Suades, Marco Hernández, Anna Garcia-Elias i  Marta Guasch
faran estades al Karolinska Institute, el Rangueil University Hospital
de Tolosa, el Montreal Heart Institute i la Harvard TH Chan School
per  impulsar  xarxes  de  col·laboració  en  recerca  biomèdica
cardiovascular d'excel·lència entre Catalunya i l'estranger

Sant Just Desvern (Barcelona), 3 de maig de 2017  - La  Fundació Privada
Daniel Bravo Andreu ha atorgat les beques 2017 a la Dra. Rosa Suades de
l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, a Marco Hernández del Departament de Cardiologia
de l'Hospital Clínic de Barcelona, a la Dra. Anna Garcia-Elias del Grup de
Recerca  Biomèdica de Malalties  del  Cor  de l'Institut  Hospital  del  Mar
d'Investigacions  Mèdiques (IMIM),  i  a  la  Dra.  Marta  Guasch  del
Departament  de  Bioquímica  i  biotecnologia  de  la  Universitat  Rovira  i
Virgili (URV) amb l'objectiu de generar una xarxa de col·laboració entre
grups de recerca biomèdica d'excel·lència a Catalunya i l'estranger.

En aquesta convocatòria, de forma excepcional, la Fundació Privada Daniel
Bravo Andreu ha concedit quatre beques en comptes de tres. Cada ajut és
de 3.000 euros mensuals més despeses de desplaçament per als científics
catalans, que faran estades de 3 a 9 mesos en alguns dels  centres més
prestigiosos del món en recerca cardiovascular.

La Dra.  Rosa  Suades de  l'ICCC s'incorporarà  al Karolinska
Institute (Suècia) en el grup que lidera el Dr. Francesco Cosentino dins la
Unitat  de  Cardiologia.  Conjuntament,  esperen  identificar  els  perfils  de
miRNA d'alt risc de patologies cardiovasculars en pacients assimptomàtics
amb factors de risc cardiovascular. El diagnòstic en fases primerenques de
la lesió vascular "pot permetre una millor estratificació del risc i la capacitat
d'adaptar la teràpia per millorar el pronòstic. El resultat d'aquesta recerca
col·laborativa pot contribuir  a proporcionar miRNA específics com a nous
biomarcadors"  coincideixen  en  dir  Suades  i  la  seva  mentora  a  l'ICCC,
la Professora Lina Badimon.

En el  cas  de  Marco Hernández,  estudiant  de doctorat  al  grup del  Dr.
Manel Sabaté a l'Hospital Clínic, ha escollit el Rangueil University Hospital
de Tolosa (França) pel seu programa TAVI (implantació d'una vàlvula aòrtica
transcatèter) que duen a terme com a teràpia estàndard  per a l'estenosi
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aòrtica severa en la població d'alt risc. Mitjançant les Beques Daniel Bravo,
es posarà en marxa un projecte de nova creació entre el grup de recerca
català  i  el  francès  encapçalat  pel  Professor  Didier  Carrié
(Thrombocytopenia  after  Transcatheter  Aortic  Valve  Replacement.  A
comparison between different prosthesis). La implantació percutània de la
vàlvula aòrtica és un dels avenços més importants en cardiologia. Ara, per
aquests  investigadors  és  clau  determinar  els  factors  relacionats  amb
complicacions majors i així millorar la seguretat dels pacients. "La caiguda
del nombre de plaquetes podria ser un d'aquests marcadors de risc, però la
informació  és  escassa.  Volem  confirmar  el  seu  valor  i  estudiar  el  seu
comportament amb diferents vàlvules i pacients" explica Hernández.

Anna Garcia-Elias de l'IMIM, doctorada en biomedicina per la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), farà una estada en el grup del  Dr. Stantley Nattel
del  Montreal  Heart  Institute (Canadà)  per  estudiar  els  mecanoreceptors
cardíacs  com  a  molècules  implicades  en  el  desenvolupament  de  la
insuficiència cardíaca i la fibril·lació auricular, que afecta més del 10% de les
persones  majors  de  70  anys.  Es  tracta  de  la  patologia  cardíaca  més
freqüent i la que genera més mortalitat i mala qualitat de vida. "Aquesta
recerca entre investigadors catalans i canadencs podria identificar  noves
dianes per a millorar el tractament i la qualitat de vida dels pacients" han
comentat Garcia-Elias i la seva mentora, la Dra. Begoña Benito.

Per la seva part, la Dra. Marta Guasch de la URV visitarà el Departament
de Nutrició de la  Harvard TH Chan School of Public Health. Concretament
serà al laboratori del  Dr. Frank B Hu que ha estat pioner en l'estudi dels
patrons  de  la  dieta  i  l'estil  de  vida  determinants  de  les  malalties
cardiovasculars i, més recentment, la seva integració amb la metabolòmica.
"Si  no  s'apliquen  estratègies  eficaces,  la  diabetis  de  tipus  2  seguirà
augmentant en proporcions alarmants" ha remarcat Guasch. Els resultats
que s'obtinguin de la col·laboració amb Harvard, en el marc del projecte de
la URV Mediterranean diet, metabolomic profiles and risk of type 2 diabetes,
és la generació i la integració de nous coneixements per a la prevenció de la
diabetis i la seva aplicació en les guies de salut pública. 

Les  beques  Daniel  Bravo  es  convoquen  anualment  i  van  adreçades  a
investigadors que facin recerca a Catalunya. 

...............

Més informació:
Fundació Daniel Bravo Andreu (Carles Ventosa, director)
Tel. 93 480 22 67 - beques[at]fundaciodanielbravo.org

Gabinet de comunicació (Gemma Escarré)
M. 667 76 15 24 - info@gemmaescarre.com
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