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Covid19ari buruzko ikerketak  
Euskal Autonomia Erkidegoan

Pandemiaren kontrako 
farmako onena:  

ikerketa
Jon Arizkun
Hizkuntzalaria

E
rranairu zaharra da, 
ez bart arratsekoa: 
«Osasuna, 
munduko 
ondasuna». 

Osasunez gabetuak garenean 
baizik akordura ekartzen ez 
dugun egia eta, joan deneko 
urte eta erdian, batzuek 
eta besteek, agintari nahiz 
hiritarrek, hemen eta munduan, 
zinez presente izan dutena.
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Osasuna, denik eta ondasunik preziatu 
eta preziagarriena, eta horretarako bi
deratuak dira, EAEn, hasteko, osasun 
publikoa, ikerketa eta berrikuntza sani
tarioa, farmazia, plangintza eta ebaluazio 
sanitarioa.

Ikerketa eta berrikuntza sanitarioari 
dagokionez, Euskadiko Osasun sailak 
zenbait BIO zentro ditu, hau da, Be
rrikuntza + Ikerketa + Osasuna ikerketa 
guneak, non, besteak beste, ari baitira 
lanean erkidegoko ikertzaileak.

Esan gabe doa Covid19ak osasunsiste
ma osoa jo duela, eta harixe begira jarri 
direla aipatu sistemaren arlo ez gutxi: 
epidemiologia; biomarkatzaile potentzia
lak; kutsatzeko eta babesteko mekanis
moak; Big Data ereduak; gaixotasunaren 
arriskufaktoreak; infekzio zelularreko 
mekanismoak eta immunitatearen sor
kun tzakoak; adierazpen klinikoak eta 
haien tratamendua; zerbitzuak emateko 
ereduak; prozedura diagnostikoak eta 
txertoak.

EAEko lau BIO zentrorekin harremane
tan jarri gara ondoko erreportajean. Co
vid19a agertu aurreko eta ondoko lanen 
berri eman digute.

Covid-19aren aurreko garaia
Gipuzkoako osasun ikerketainstitutua 
da Biodonostia, eta, bertan, Gipuzkoako 
LMAESIetako Ikerkuntza Unitateko 
Arduraduna dugu Itziar Vergara Mitxel
torena. Zentro bereko eta Gipuzkoako 
osasun erakundeetako profesionalek 
garatutako ikerkuntza lana biltzen du 
Biodonostia institutuak, eta hainbat 
plataforma eta laguntzaunitate ditu 
ikerketazeregin horri laguntzeko. Iker
ketaz den bezainbatean, zazpi eremu
tan banatzen du bere lana. Tartean dira 
neurozientziak, onkologia eta osasun 
publikoa, adibidez. Interes estrategiko 
bereziko dituzte, bestalde, berrikuntza 
eta zahartzea.

Arestian aipatu ditugunak zituzten egu
neroko kezka eta arrangura Covid19a 
agertu zenean. Itziar Vergarak ondoren 
etorri zena azaldu digu: «Ikerketan inte
resa duten profesionalek galderak egitea 
dute ezaugarri, eta Covid19 pandemiak 
profesionalen buruetan galdera amaiga
beak sortu zituen; eta sortzen jarraitzen 
du. Birus berri bat izan zen, nola prebe
nitu eta nola tratatu ez genekien gaixo
tasun berri bat sortu zuena». Galderak 
egiten hasi ziren ikertzaileak eta, bidean, 
zenbaiti erantzuten asmatu dute, eta bes
te askori, aldiz, ez, munduan ohi denez.

Covid19a agertu eta Biodonostian nola 
jokatu zuten jakinarazi digu Itziar Verga
rak: «Osakidetzaren eta Osasun Sailaren 

eskura jarri ginen, eta hain egoera zaila 
eta larria kudeatzeko gure esperientzia 
eskaini genien, esperientzia tekniko han
dia baitugu probak egiten, azterketak di
seinatzen edota datuak aztertzen». Hori 
baino gehiago ere bai, hala ere: «Ziurga
betasun egoerari aurre egiteko pentsa
molde kritikoa dugu eta, hain zuzen, 
kasu honetan ziurgabetasuna oso handia 
izan da, eta ebidentzia zientifikorik ez 
egon arren, erabaki asko hartu behar izan 
dira», Itziar Vergararen esanetan.

Inork ez zekien zer zetorren. Horrixe lotu 
zaio Biocruces Bizkaia Osasun Ikerketa 
Institutuko koordinatzaile zientifiko du
gun Eunate Arana. Birusak ekarri zuen 
zaparradaz ari, esan digu: «Nik esaten dut 
joan den hamabi hilabete honetan ez du
gula ikerketarik egin, berrikuntza baizik. 
Egunero ez dakit, baina astero, seguru, 
bazen zerbait berria. Batean, haizagailuak 
behar zirela; bestean, maskara bereziak; 
hurrena, babesmaterial sanitarioa». Ko
rapiloak sortu eran askatzen zituzten, 
honako enpresarekin hitz eginez, harako 
formakuntza taldeetako kideekin harre
manetan jarriz, Eunate Aranak adierazi 
digunez, «Batzuekin eta besteekin hitz 
egiten genuen, materialak probatzen ge
nituen, langileak babesten zituzten froga
tu, egokiak ziren egiaztatu eta biobatera
garriak ziren ikusi». Berrikuntza egiten, 
etengabe. «Une jakin batean, aireztatze 
berezia egiteko tubuladura berezia behar 
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izan genuen. 3D inprimatzeak egiten 
dituzten enpresekin hitz egin, piezak es
katu eta biobideragarritasuna aztertu be
har izan genuen. Eta dena, momentuan! 
24 ordutan ez bazen, 48 ordutan behar 
genuen erantzuna». Dio Eunate Aranak 
horretan ibili direla Covid19aren lehe
nengo urtean, berrikuntza egiten, eta in
guruko enpresek eta formakuntza taldeek 
eman dieten laguntza ikaragarria azpima
rratu nahi izan du.

Ez baita deskantsurik izan, Eunate Ara
nak bere larruan frogatua dakienez: «Go
goan dut hemen izan nintzela joan den 
urteko Aste Santuko jai egunetan ere: 
isopoak behar genituen! Enpresa bati dei
tu, 3D inprimatze bidez lau isopo mota 
ezberdin egin, gaixoekin frogatu, bat 
aukeratu, fabrikatzeko agindu, eta erabi
li! Eta berdin jokatu genuen PCR frogak 
egiteko erreaktiboak bukatu zitzaizkigu
nean. Orduan ere, enpresa batekin hitz 
egin, eta 48 ordutan fabrikatu zituzten. 
Egun batean gauza bat konpontzen ge
nuen, baina handik egun bira beste arazo 
bat genuen. Horrelaxe ibili ginen denbo

ra guztian». Ezinbestean ibili ere: «Pila 
bat gaixo genituen eta, bestalde, unean 
unekoari erantzun behar genion».

Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuko 
Barnemedikuntza, GIB eta Hepatitis 
saileko arduradun Joseba Portuk esan 
digunez, gaitz kutsakorrez den bezainba
tean, eta Covid19a azaldu zen artean, 
alegia, C Hepatitisaren virusa zuten 
ikerketa lerro nagusi. Erran delako biru
sa gaitz kutsakor hilgarri, mundu mai
lako pandemia eragitera zetorrela igarri 
ziotenean, huraxe jo zuten helburu. Ez 
ikerketa, hala ere. «Momentu hartan 
asistentziari eman genion lehentasuna. 
Gure [Araba] ospitalea, esaterako, erabat 
Covidospitalea izan zen. 400 ingresatu 
ere izan genituen. Laster, ikerketa lerroa 
zabaldu genuen, tratamenduak ardatz 
harturik. Ebidentzia zientifiko txikia ge
nuen tratamenduaren eraginkortasunari 
buruz, baina, mundu guztia bezala, hein 
batean ezagutzen genituen farmakoak 
erabiltzen hasi ginen. Horrek, jakina, saio 
klinikoak egitera behartu gintuen». Dela 
ikerketa multizentrikoak eginez, dela eu

ren zentroan bakarrik arituz, galdera zail 
bihurriari erantzun nahi zioten kostarik 
kosta: «Zein dira covidgaixoarentzako 
tratamendurik onuragarrienak?».

Ospitale girotik lekora, minbiziaren im
munologian ari ziren lanean Zamudioko 
CICbioGUNEn. Asis Palazonek gida
tzen duen ikerketa taldeko kide da Leire 
EgiaMendikute. Talde berria, duela bi 
urte ikerketan hasitakoa eta, beraz, Co
vid19aren etorrera garaian lanean has
ten ari zena. «Birusa ez zegoen gure iker
keta lerroan, baina zertan lagundu ahal 
genuen galdetu genion geure buruari. 
Gu, hasteko, teknika batean gara espezia
lista, fluxu zitometrian, eta dakigunetik, 
eta geneuzkan lanabesez baliatuz, saiatu 
ginen ekarpena egiten». Jabetu ziren gure 
sistema immunologikoak birusari eran
tzuten ziola, antigorputzak sortzen zitue
la. Honenbestez, odoleko antigorputz 
maila detektatzeko metodo bat garatzea 
erabaki zuten, fluxu zitometriatik, odo
lean ziren antigorputzak detektatzeko, 
gaur egun sistematikoki erabiltzen diren 
metodologien ordez, edo haien ondoan.

«Metodologia 
espezifikoak bilatzen 
ari gara zepa 
bakoitzarentzat, 
etorkizuneko 
txertoek zepa berriei 
ere kontra egin 
diezaieten»  
(Leire Egia-Mendikute, 

CICbioGUNE)



ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ113 23

erreportajea

Covid-19aren ikerketak
Biocruceseko Eunate Aranak beren iker
ketaren abiaburua zein izan zen esan 
digu. Hasteko, gaixo pila galant hura 
zuten, eta haien eboluzioa begiratu be
harra: «Zergatik gaixotzen ziren hasi gi
nen ikertzen, eta zergatik gaixo batzuek 
eboluzio txarra zuten, eta beste batzuek, 
aldiz, onera egiten zuten. Horretan, ebo
luzio txarra saihesteko tratamendu ego
kiak zein ziren ere ikertzen hasi ginen». 
Covid19aren ondorioz neumoniaz 
jotako gaixoari glukokortikoide dosi 
handiak emateak haien hilkortasuna eta 
intubazio premiak handikiro gutxitzen 
zituen. 

Bestelako ikerketarik ere abiarazi zuten, 
arnasgailuei buruzkoa, eta hortxe dira 
oraindik lanean. «Arin garatu ahal diren 
arnasgailuak ditugu helburu, arnasgailu 
sinpleak, gaixoak, edozein tokitan ere, 
oxigeno bala edo zilindro erraz batekin, 
erabil dezakeena. Momentu jakin ba
tean, gaixoari bizitza aurrera ateratzen 
lagundu diezaiokete». Oro har, besteak 
beste, honako arloetan ari dira ikerketan 
Biocrucesen: aireztatzea, tratamenduak, 
gaixotasunaren sorreraren arrazoia, 
bai eta jakin nahirik «zergatik, zenbait 
gaixok, fisiologia aldetik, txarto ebo
luzionatzen duten».

Itziar Vergararen esanetan, Biodonos
tian, Covid19ari buruzko galderak egi
ten hasi orduko ekin zioten haiek eran
tzuteko modua bilatzeari. «Egunero hiru 
laguneko taldea biltzen ginen, zentroan 
sortutako ekimenak eta gure laguntzaile 

saretik eta gizartetik iristen zitzaizkigun 
proposamenak ebaluatzeko. Proposamen 
horien bideragarritasuna baloratu, eta 
beraien garapenean laguntzeko modua 
bilatzen genuen. Bide horretan, nazioar
teko saiakuntza klinikoetan parte hartu 
dugu, bai botiken arloan, bai Curevac 
txertoan ere. Gaixotasun honen diag
nostikoa egiteko teknologia berrien ga
rapenean ere parte hartu dugu. Gaixo
tasunarekin lotutako faktore genetikoak 
aztertzen dituzten nazioarteko proiek
tuetan aritu gara, eta Euskadiko Covid 
gaixoen datuak landu ditugu, nor den 
kaltetua hobeto ulertzen saiatzeko».

Covid19ari loturik diren ikerketan 
emanak dituzten pausoen gainean gal
deturik, CICbioGUNEko Leire Egia
Mendikutek adierazi digunez, hainbat 
klinikatako gaixoak hartu zituzten abia
puntu, «eta odolean zuten antigorputz 
maila aztertu genuen. Orain, berriz, 
beste fase batean ari gara lanean. Ikusi
ta birusaren zepa berriak sortu direla eta 
orain arteko txertoek zenbait zeparen 
kontrako antigorputzik ez dutela sor
tzen, metodologia espezifikoak bilatzen 
ari gara zepa bakoitzarentzat, etorkizune
ko txertoek zepa berriei ere kontra egin 
diezaieten». Dioenez, hainbat txerto eta 
estrategia dira gaur egun, «baina lehe
nengo sortu zen birusa denez hobetoen 
ezagutzen dena, orain arteko txerto de
nak ere hartan oinarritzen dira». Birusa 
aldatu denean, bestela pentsatu behar 
izan da, «birusaren aldaketarekin, birus 
haietarik batzuk gure sistema immuno
logikotik ihes egiteko gai dira, guk sor

tzen ditugun antigorputzek ez baitituzte 
zepa berriak ezagutzen. Beraz, txertoek 
sortzen dituzten antigorputzak zepa be
rrien kontra eraginkorrak diren aztertze
ko, gure teknika baliagarria izan liteke, 
odol kantitate gutxirekin ere, birusaren 
zati ezberdinen aurkako erantzuna de
tektatzeko gai baikara. Gaur egun era
biltzen diren tresnekin alderatuz, SARS
CoV2aren aurkako antigorputz mailen 
artean ezberdintzeko gaitasun handiagoa 
dauka gure tresnak», eta, inondik ere, 
hori ere lagungarri izan liteke falta diren 
txertoen dosiak noiz eman baloratzeko 
garaian, esaterako.

Bioaraban, lehenik, inork ez zekien 
nola jokatu gaitzaren aurrean, ezta zein 
tratamendu zen eraginkor eta zein ez. 
Tratamendua protokolizatzera jo zuten. 
Joseba Portuk esan digunez, «saio kliniko 
propioak elaboratu genituen, eta, oroz 
gain, estudio multizentrikoetan kolabo
ratu genuen, kasuistika handiago baten 
ekarpena egiteko, eta egiten ari ginenari 
buruzko informazio esanguratsua izate
ko. Bestela esanda, zer egiten ari ginen 
jakiteko». Eredu ere izan gara: «Mun
takoa izan zen, adibidez, Solidarity saioa, 
Osasunaren Mundu Erakundeak sustatu 
zuena. Erran delako Solidarity saioaren 
helburua zen gogoan geneuzkan galderei 
erantzuten saiatzea. Alegia, ez genekienez 
zein zen birusaren kontrako tratamendu 
eraginkorra, ezta halakorik bazegoen ere, 
mundu mailako saioa egitea erabaki ge
nuen, lagin tamaina handiko bat erabiliz, 
alegia, eta zenbait tratamendu baliatuz, 
ahalik eta egunekoenak». Horretan par

«Tratamendua, 
diagnostikoa eta 
prebentzioa dira giltza» 
(Eunate Arana, Biocruces)
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te hartu dute Bioaraban. «Eta uste dut 
lan ona egin dugula, informazio eta datu 
garrantzizkoak eman ditugula, ikerketan 
lagundu dugula. Are, kopuruari dago
kionez, espainiar estatuko hirugarren 
ospitalea izan gara gaixoak eskaintzen». 
Ekarpen handiagoa egiteko egokieran zi
ren, baina ez zen modurik izan, «ez bai
tzen medikamentu gehiago».

Horrez gainera, bestelako ikerketaren 
batean ere hartu dute parte Bioaraban, 
gaixoak klinikoki bereizten. «Alegia, ja
kin nahi izan genuen zein faktorek era
bakitzen duen zein gaixok egingo zuen 
onera, eta zeinek ez. Eboluzio horiek al
dez aurretik igartzeko bideetan saiatu gi
nen». Saio multizentrikoetan parte hartu 
zuten, eta balio prediktiboa duen eskala 
bat ere osatu.

Joseba Portuk dioenez, jakitea zen helbu
rua, hala hasieran nahiz amaieran: jakin 
nahi zuten. «Eta, jakiteko, jende gehia
gorekin kolaboratu beste biderik ez ze
goen: ikerketa multizentrikoa zen bidea. 
Covid19aren kontrako tratamendurik 
onena, edo tratamendurik eraginkorre
na, zein zen jakiteko, baitezpadakoa ge
nuen erantzunfaktore klinikoak eraba
kitzea», esan nahi baita, birus gaitzaren 
kontrako borrokan zein tratamenduk la
guntzen duen, hein batean bada ere, edo 
batere ez duen laguntzen, jakiteko.

Bestela ari izan dira Zamudioko CIC
bioGUNEn. Leire EgiaMendikuteren 
arabera, erreminta bat sortzea zuten 
xede, baita komertzializatu ahal izateko 
ere, fluxuzitometria gailua duten ospi
tale eta gainerakoetan erabili ahal izateko 
modukoa: «Teknika dinamiko bat, bate
re ez itxia, eta zepa berriek dakartzaten 
proteinak ere aintzakotzat aztertzeko 
ahalmena daukana. Horrek ez gintuzke 
oraingo egoerara mugatuko, eta, aldiz, 
etorkizunerako ere baliagarri gerta leki
guke», esan digu. 

Ikerketa sare indartsua
Bistan dena, txertatze garaia da EAEn. 
Hilabeteak dira kanpaina abiarazi zute
netik, eta hortxe dira hiritarrak, txanda 
hartu edo deia jaso zain. Izan ere, hori
xe baita behinena orain, Eunate Aranak 
esan bezala: «Orain, garrantzizkoena 
txertoa da. Lehenengo, jendea txertatzea 
lortu behar dugu, birusaren intzidentzia 
maila apaltzeko. Jendea konbentzitu be

har dugu txertaketa segurua dela bide
rik egokiena, gaurgaurkoz. Prebentzio 
neurriei eutsi behar diegu oraindik, ja
kina, baina denok txertatuta gaudenean 
irtengo gara kinka honetatik. Ikerketa 
mordoa egin behar dugu txertoei da
gokienez, etorkizunean zein izango den 
txertaketa pautarik egokiena jakin behar 
baitugu». Eta gripea jarri digu adibide, 
eta urteroko txertaketakanpaina hizpi
dera ekarri: «Badakigu zeini jarri behar 
zaion gripearen txertoa. Haiek txertatuz 
gero, kontrolpean da A gripea». Gisa 
berean jokatzea dagokigu Covid19aren 
kontrako txertoarekin ere: «Ikerketa pila 
egin behar ditugu txertaketa mailan, bi
rus hau nola kontrolatu daitekeen jakite
ko. Horixe da premiazkoena orain. Hitz 
batean esateko, tratamendua, diagnos
tikoa eta prebentzioa dira giltza». Diag
nostikoaz den bezainbatean, adibidez, 
test arinak lehenetsi ditu, listu bidezko 
testak, besteak beste, gauzatu errazak. 
«Kontaktu pila zertzen ditugu egunero, 

«Ikusi dugu zein 
garrantzitsua 
den ikerketa-
sare indartsua 
eta nazioarteko 
proiekzioa duena 
izatea»  
(Itziar Vergara, Biodonostia)

“Egitura homogeneo sendoak behar 
ditugu, ikerketa-lerroa gidatzeko”  

(Joseba Portu, Bioaraba)
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Zorroztasun zientifikoa

«Soluzioak eman behar genituen, gaixoak osatu, erantzunak arin 
eman, eta abar; hala ere,zorroztasun zientifikorik ez dugu galdu. 
Ardura osoz jokatu behar zen, eta halaxe jokatu dugu. Horretan 
bat gentozen denok. Ikerketari dagokionez, ikusi dugu gauzak arin 
eta ondo egin daitezkeela denok batera egiten badugu lan. Horixe 
da nire ondorioa: gauzatu ditugun proiektuak. Oraingo egunean, 
Curevac proiektua koordinatzen ari naiz, saio kliniko bat non 
hilabete batean mila pertsona errekrutatu genituen. Pandemia hasi 
baino lehen esan izan balidate hilabete batean mila pertsonako 
saio kliniko bat egingo genuela, ezinezkoa zela esango nukeen. 
Ezinezkoa. Baina profesionalekin hitz egin eta, baietz, aurrera 
egingo genuela erabaki genuen denon artean. Eta saio klinikoan 
parte hartzeko eskatu jende boluntarioari, eta bai bere burua 
eskaini ere. Mila behar genituen, eta erreserban utzi behar izan 
ditugu 700 pertsona! Osasun langileak, enpresak, formakuntza 
talde eta zentroak, egoitzetako langileak… taldeak osatu ahal izan 
ditugu, eta haien laguntzaz, jende askoren laguntasunez, gauzatu 
ditugu proiektuak, errekorrezko denboran, eta zorroztasun 
zientifikorik galdu gabe».

Eunate Arana, Biocruces

eta, bestalde, hortxe dira positibo asin
tomatikoak ere. Egokiera horretan, ga
rrantzizko da test azkarrak, sentsibleak 
eta espezifikoak garatzea», nabarmendu 
digu Biocruceseko Eunate Aranak.

Biodonostiako Itziar Vergararen hi
tzetan, berriz, «Ikusi dugu zein garran
tzitsua den ikerketa sare indartsua eta 
nazioarteko proiekzioa duena izatea, 
datuak, ezagutzak eta esperientzia parte
katzeko. Horixe izan dugu erronka honi 
erantzuteko bide bakarra, modu azkar 
eta sendoan, eta ekitatea bermatuz».

Joseba Portuk ez luke bestelakorik esan
go, Covidak horixe erakutsi baitigu, 
ikerketa egitura sendoaren behar gorria 
dugula, ikertzaileak biltzeko balioko 
duena. «Osakidetza mailan, bederen, 
ospitale guztietan lanean ari garenok 
biltzeko balio beharko luke ikerketa egi
tura horrek, hemen eta munduan gerta
tu dena ez dadin gertatu: lagin kopuru 
txikia zuten ikerlan mordoa egin da, eta, 
horrek, besteak beste, ikertzaileon nekea 
areagotu du». Britainiarrak jarri ditu ere
du, zuzentarau berak betez lan egin bai
tute, eta, finean, eurek eman baitituzte 
datuak. «Hemen ez bezala. Hemen, as
kotan, ahal duenak ahal duena egin du 
bere ospitalean, baina datu horiek ez dira 
beti esanguratsu gertatu, ez dute garran
tzirik izan». Honenbestez, Bioarabako 
Joseba Porturen ondorioa: «Egitura ho
mogeneo sendoak behar ditugu, ikerke
ta lerroa gidatzeko, oroz gain, ez dezan 
norberak ahal duena, ahal duen moduan 
egin. Denon artean hitz egin eta diseina
tu beharko genituzke ikerketa lerroak». 
Aitortu digu, hala ere, bateko eta beste
ko zentroetako ikertzaileek egunero hitz 
egin dutela gure erkidegoan. 

Ikerketak gauzatu dira, eta hango eta 
hemengo artikuluetan barreiatuak dira 
haien emaitzak, nazioarteko medikun
tza aldizkari garrantzizkoenetan. Eta 
guztiarekin ere, hortxe ikerketa egitura 
sendoago eta homogeneoagoaren premia 
oraindik. 
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