PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 7

O.J.D.: 16634

TARIFA: 1166 €

E.G.M.: 116000

ÁREA: 185 CM² - 22%

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

29 Marzo, 2020

Jordi Surrallés
Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau

“Sense recerca no ens en
sortirem, d’aquesta crisi”
oordina la recerca que es
fa a l’Hospital de Sant
Pau i que aquests dies
passa pràcticament tota
pel coronavirus. La resta
d’investigacions, excepte les més urgents i costoses, s’han aturat o funcionen amb serveis mínims, perquè
també estan afectades per les mesures de confinament. Però la recerca
en covid-19 més que al laboratori es
fa amb pacients. El que abans eren
mesos de gestions burocràtiques per
engegar línies de recerca s’està fent
ara a correcuita i en temps rècord.
Com a director de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau, Jordi
Surrallés, genetista de professió, s’ha
bolcat en buscar finançament per a
les diferents línies d’investigació en
covid-19 que s’han engegat. Ja han
començat un assaig clínic per tractar
la malaltia amb una combinació de
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fàrmacs ja existents: la hidroxicloroquina, un antimalàric que ja es fa servir per al tractament de malalties autoimmunes, combinada amb fàrmacs antiinflamatoris per controlar
la inflamació pulmonar de la lluita
contra el virus. Hi ha altres línies de
recerca obertes: des de la recerca de

biomarcadors que permetin predir quins pacients tenen més risc
de patir pneumònies greus fins a
un estudi en dones embarassades
afectades pel virus o un altre per
utilitzar el plasma de persones curades de covid-19 en pacients immunodeprimits o pacients grans
amb poques defenses.
Els fons per a aquests i altres
projectes de recerca arriben de la
Generalitat, de l’Estat, de la Unió
Europea i de fundacions privades. “Aniran sortint convocatòries, perquè ara hi ha molta necessitat de recerca i sense recerca no
ens en sortirem”, alerta. Surrallés lamenta que només ens recordem de la recerca quan estem
malalts. Creu que una pandèmia
com l’actual posa “en evidència”
que la recerca biomèdica és cabdal. “Però la recerca no dona vots
i els governs no hi han donat prou
suport, com sí que s’ha fet en altres països del nostre entorn, que
inverteixen el doble que Catalunya i l’Estat”, diu. Confia que, almenys, aquesta crisi serveixi “per
remoure consciències” i tots
pensem en “salut i recerca” quan
tornem a anar a votar. L.B.

