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INTRODUCIÓN

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) leva organizando actividades, 
cursos e ciclos de conferencias dende a súa fundación, no ano 1977, en toda a 
comunidade galega.

En liña cun dos obxectivos da RAGC, de difundir a ciencia e a tecnoloxía, 
a academia instaurou en 2020, en colaboración coa Deputación Provincial de 
Pontevedra, o Ciclo de Conferencias “Aida Fernández Ríos” para homenaxear e 
recoñecer a labor desta brillante investigadora, bióloga oceanógrafa  e académica da 
RAGC lamentablemente falecida en 2015. 

O obxectivo deste Ciclo é espertar o interese do gran público sobre temas de 
actualidade científica con repercusións sobre a Sociedade, polo que están abertas ao 
público en xeral.

Con este obxectivo presentouse no 2022 un novo ciclo no que se impartiron 
conferencias con temáticas dos ámbitos das diferentes seccións da RAGC (bloque 
I), así como charlas en centros educativos coa finalidade de estimular as vocacións 
científicas nos máis novos contribuíndo na formación en igualdade (bloque II).

As temáticas das conferencias desta terceira edición do ciclo foron de palpitante 
actualidade:  A enfermidade do Alzhéimer; fraxilidade e envellecemento; medicina 
personalizada; cambio climático e cidadanía; movementos sísmicos; aplicacións 
da intelixencia artificial á medicina e ao deseño de sistemas recomendadores; e 
antioxidantes naturais.

Sobre estas temáticas se ofreceron oito conferencias repartidas entre formato 
webinar e semipresencial con streaming impartidas a nivel divulgación por 
recoñecidos expertos, algúns deles membros da RAGC, procedentes das tres 
universidades galegas e doutros centros de investigación.

A RAGC e a Deputación de Pontevedra acordaron a edición dos resumos 
das intervencións das conferencias para que quede constancia da realización, que 
ademais estará accesible na páxina web da Academia e que será distribuído entre a 
Deputación de Pontevedra e a propia Academia.

Coordinadora do ciclo: 
Profa. Alicia Estévez Toranzo
Catedrática de Microbioloxía da Universidade de
Santiago de Compostela.
Vicepresidenta da Real Academia Galega de Ciencia.
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“A ENFERMIDADE DE ALZHEIMER, ESTAMOS PRETO DE 
TRATAR ESTA ENFERMIDADE?” 

Carlos Spuch Calvar
Investigador sénior do Grupo de Neurociencia Traslacional do Instituto de 

Investigación Sanitaria Galicia Sur e investigador do Centro de Investigación 
Biomédica en Rede de Saúde Mental (CIBERSAM)

A sociedade galega enfróntase a un cambio sociolóxico, sani-
tario e laboral de primeira orde provocada polo envellecemento 
da poboación. Actualmente en Galicia temos unha poboación de 
2.691.213 habitantes, pero se o diferenciamos por idades atopá-
monos que máis de 900.000 persoas teñen máis de 60 anos (datos 
do Instituto Nacional de Estatística, INE). 

Lonxe de ser un problema, persoalmente véxoo como unha 
grande oportunidade para dirixir a economía e a sociedade gale-
ga cara a unha nova forma de vivir e de convivir. Isto vai implicar 
que as enfermidades asociadas ao envellecemento se incrementen 
moito e se provoque unha sobrecarga do sistema sanitario; pero 
tamén lles vai permitir abrir unha oportunidade laboral e social 
ás persoas que, máis que nunca, necesitarán de coidadoras ou coi-
dadores e moito apoio social e veciñal para evitar non estar ben 
coidadas e a soidade. 

Unha das enfermidades asociadas ao envellecemento e que 
ameaza con se converter na próxima epidemia é a enfermidade 
de Alzheimer. Nesta conferencia tratarei de levarvos pola historia 
da propia enfermidade, desde os seus inicios, os fitos actuais que 
están a cambiar o paradigma desta patoloxía e cara a onde se en-
camiña o futuro. 

Para entender o que sucede coa enfermidade de Alzheimer é 
importante entender dun modo moi básico como funciona o cere-
bro. Dun modo sinxelo, se alguén rompe un brazo ou unha perna, 
seralle moi fácil entender que non poderá facer determinados mo-
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vementos e actividades. Non obstante, se o que nos falla é algo do 
cerebro, o que nos ocorrerá será máis difuso, poderemos ter pro-
blemas de pensamento, de decisións, da conciencia ou problemas 
de movementos. 

Outro dos hándicaps aos que se enfronta esta enfermidade 
é que non ten escalas sociais. Moitas veces queda escondida nas 
propias familias e a comunidade non se fai consciente da cantida-
de de pacientes con demencia que a rodea entre veciños e amigos. 
Ao final, esta terrible enfermidade aféctalles por igual ás persoas 
de clase alta, media ou baixa. Neste punto si é importante, para a 
concienciación da doenza, coñecer como xente famosa e coñecida 
a sofre e ver como as familias loitan polo benestar da ou do pa-
ciente e da propia familia. 

A historia desta enfermidade comezou en 1901 cunha persoa 
chamada Auguste Deter, cando Alois Alzheimer describiu por pri-
meira vez as características clínicas e patolóxicas dunha inusual 
doenza cerebral durante a reunión da Sociedade de Psiquiatras 
do Suroeste da Alemaña en Tübingen. Alois Alzheimer describiu 
como esta paciente sufría perda de memoria, desorientación, 
alucinacións e delirios, e que morreu aos 55 anos (Cipriani et al., 
2010). Porén, non foi ata 1910 cando Emil Kraepelin bautizou esta 
patoloxía como a “enfermidade de Alzheimer”. Hoxe en día, grazas 
os avances da xenómica, logrouse o diagnóstico definitivo de Au-
guste Deter: alzhéimer xenético por mutación no xene da preseni-
lina 1 (Müller et al., 2013).

Desde 1900 ata a actualidade, por motivos descoñecidos, con-
verteuse na demencia máis común, que afecta a case 50 millóns de 
persoas, e espérase que en 2050 poida chegar a haber máis de 130 
millóns de enfermas e enfermos. 

No desenvolvemento da investigación desta enfermidade hou-
bo varios fitos que cambiaron as ideas sobre esta patoloxía e que 
abriron novos camiños antes inexplorados. Un deles ocorreu en 
1986, cando se empezaron a publicar os primeiros resultados do 
“experimento monxa” (Nun Study). Este estudo lonxitudinal fíxo-
se con 678 irmás católicas de entre 75 e 107 anos de idade, mem-
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bros da congregación das Irmás de Notre  Dame, onde se recolle-
ron datos sobre factores de risco, avaliacións cognitivas e físicas 
e as neuropatolóxicas postmortem do cerebro das participantes. 

Este experimento abriu varios camiños novos; por unha ban-
da, cambiou a forma de ver a teoría do amiloide, dado que apare-
cían voluntarias con demencia con e sen placas de amiloide. Pero 
quizais a parte máis importante veu dos estudos de caligrafía e 
linguaxe que se fixo das cartas que escribían as irmás ao entra-
ren no convento. As monxas que desenvolvían a enfermidade de 
Alzheimer tiñan na súa mocidade unha caligrafía e gramática 
máis pobre que as que non o desenvolvían. Sen coñecer o porqué, 
abriuse unha nova perspectiva da importancia destas áreas cere-
brais no desenvolvemento da enfermidade, e por que non nun fu-
turo, unha forma de previr os síntomas da deterioración cognitiva 
(Snowdon, 2003). 

Outro dos fitos que foi cambiando ao longo dos últimos anos 
é a perspectiva da fervenza do amiloide e de Tau na enfermida-
de. Hai uns anos comprobouse que todos os fármacos con mono-
clonais que tratan de bloquear o amiloide fracasaron. Durante 
estes dous anos estamos a ver como os ensaios clínicos de dife-
rentes anticorpos antiamiloide de diferentes farmacéuticas non 
están a obter os resultados desexados e están a fracasar (Malik 
et al., 2022). Con respecto á vía de Tau, aínda que seguimos sen 
coñecer que é o que acontece a nivel molecular, si que está a es-
pertar esperanzas. Cada vez sabemos que Tau, dalgunha forma, 
si ten funcións importantes no desenvolvemento da enfermidade, 
e a fosforilación das súas formas parece que poderían ser un bo 
biomarcador diagnóstico. No futuro, cando saibamos máis sobre 
como podemos modular a función desta proteína, si poderiamos 
presenciar novos fármacos contra o alzhéimer.

Na actualidade cambiouse a forma de ver e investigar a enfer-
midade de Alzheimer dun modo temporal. Durante anos cataloga-
bámola en fases e estudabámola en cada unha delas. Obviamente 
estas fases existen, pero agora investígase a enfermidade véndoa 
como un continuum. Isto é importante non só na investigación, 
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senón na propia forma de atender a ou o paciente e a comprensión 
por parte da familia. Esta enfermidade, unha vez que se inicia, po-
derá ir máis lenta ou máis rápida dependendo de factores de risco, 
hábitos e factores xenéticos, mais de momento non somos capaces 
de deter o proceso. 

A enfermidade de Alzheimer ten moitas diferenzas na evolu-
ción de cada paciente, mesmo entre o sexo desta ou deste. Isto 
pode deberse a que as persoas temos moitas variables que cam-
bian a evolución da enfermidade ou a que haxa diferentes tipos 
causados por diferentes orixes (de momento teóricas) desta. Un 
dato importante que lle dá valor a isto é o descubrimento dun 
novo tipo de demencia denominada LATE (encefalopatía límbica 
predominante relacionada coa idade TDP-43) (Besser et al., 2020). 
As e os pacientes que hoxe son diagnosticados con LATE, antes 
eran diagnosticados de alzhéimer; eran persoas que empezaban 
a ter demencia moi tardiamente e en poucos anos empeoraban 
moito. 

Seguimos sen saber como tratala, pero este traballo foi moi 
importante na clasificación da enfermidade para que cando nun 
futuro aparezan os fármacos que a traten  se poida facer con 
maior precisión. 

O gran hándicap que rodea a cando conseguiremos tratar esta 
enfermidade e clasificala en diferentes  subtipos é o de que nece-
sitamos buscar a orixe molecular e temporal desta. Hoxe sabemos 
que os primeiros síntomas aparecen cando somos maiores, arre-
dor dos 50 anos, pero sabemos que a orixe molecular e biolóxica 
ocorren moitos anos antes, probablemente podería acontecer na 
adolescencia ou cando somos adultos novos. Se se lograse desen-
volver un ou varios biomarcadores diagnósticos do alzhéimer, xe-
raría varias implicacións, xa que poderemos estar clinicamente 
sans, pero padecer a enfermidade. 

Agora mesmo esta perspectiva pode parecer moi deprimente 
e, con lóxica, a maior parte da xente non desexaría saber se ten 
ou non a enfermidade. Pero isto fará que tratamentos que hoxe 
existen noutras enfermidades, ou futuros fármacos que sairán, 
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poidan ser ensaiados e tratados cando o noso cerebro está máis 
san e forte para revertela. 

Que sabemos hoxe en día sobre as supostas orixes do alzhéi-
mer?

Desde hai cen anos sabemos que as placas de amiloide forman 
parte da enfermidade, pero durante décadas ensaiáronse moitos 
tratamentos con anticorpos antiamiloideos que fracasaron todos. 
Esta perspectiva fixo que algúns investigadores pensasen que es-
tabamos a enfocar mal esta patoloxía e describiron que o amiloide 
é o sistema inmune do noso cerebro, e o que acontece no alzhéi-
mer son infeccións fúnxicas dentro do cerebro. Neste proceso, o 
amiloide o que fai é xerar placas para illar o fungo.

Relacionada con esta parte da infección, recentemente descu-
briuse que as e os enfermos de alzhéimer teñen unha bacteria no 
cerebro, a Porphyromonas gingivalis. Moitas das persoas afecta-
das padecen xenxivite dental, mais sempre se pensou que a razón 
era a mala saúde bucal da ou do paciente. Recentemente descu-
briuse que algúns grupos de pacientes tiñan esta bacteria no ce-
rebro, aínda que se descoñece que fai ou como entra. 

Outra posible causa deduciuse a partir dos descubrimentos da 
neuroxénese adulta (formación de novas neuronas). Todos temos 
e mantemos a neuroxénese ao longo da nosa vida, pero as últimas 
investigacións neste campo suxiren que nas e nos enfermos de 
alzhéimer se produce unha redución desta, e postúlase que isto 
estaría ligado á taupatía. Esta vía é moi interesante e está nos pri-
meiros pasos, pero dará paso a un gran cambio na neurociencia e 
no tratamento de moitas enfermidades. 

O gran desenvolvemento tecnolóxico da secuenciación xenó-
mica fixo que se lograse coñecer as bacterias que forman parte do 
noso intestino, a coñecida microbiota intestinal. Hoxe en día sabe-
mos que hai unha correlación entre o tipo de colonias bacterianas 
e a aparición de placas amiloides no cerebro, típica da enfermi-
dade de Alzheimer. Aínda non sabemos como inflúe nin que fai, 
pero si sospeitamos e hai moitas evidencias que suxiren un papel 
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das bacterias intestinais, o funcionamento do sistema inmune e o 
desenvolvemento da enfermidade.

Por último, e moi relacionado cos cambios climáticos que es-
tamos a vivir por culpa da actividade humana na Terra, temos a 
contaminación. Durante os últimos dez anos estanse levando a 
cabo estudos onde se observa que nas rexións máis contaminadas 
hai maior número de casos de alzhéimer. Sabemos que o cerebro 
é capaz de absorber as micropartículas que hai na atmosfera deri-
vadas da contaminación humana.

Relacionado con todo isto, durante os dous anos da pandemia 
xurdiron os primeiros fármacos para esta enfermidade en máis 
de vinte  anos. En primeiro lugar, o aducanumab (Aduhelm™) foi 
aprobado baixo unha aprobación acelerada como tratamento da 
enfermidade do Alzheimer pola Administración de Alimentos e 
Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, polas súas siglas en in-
glés). Este fármaco é un medicamento modificador da enfermida-
de que non é capaz de curala. É un anticorpo monoclonal cuxa 
diana son as placas de amiloide e, aínda que é capaz de reducir 
as placas no cerebro, non mostrou beneficios cognitivos, que é o 
realmente importante. Este feito, xunto co alto custo deste fár-
maco, fixo que a Axencia Europea de Medicamentos (EMA) non o 
autorizase e a propia FDA, nunha reanálise, pediu un novo ensaio 
clínico.

Outro fármaco aprobado recentemente na China é o GV-971 
(oligomanato). Nos ensaios realizados no país asiático con pacien-
tes que presentan un cadro de leve a moderado da enfermidade, 
detectaron que foi capaz de mellorar a súa función cognitiva en 
tan só catro semanas. Os ensaios téñense que replicar con máis 
pacientes e no resto dos países, pero abre unha porta de investi-
gación moi atractiva porque este fármaco é un azucre que provén 
das algas pardas mariñas e o que fai é modular a microbiota in-
testinal. 

Terminando con este relatorio, por mor da pandemia provo-
cada polo SARS-CoV2 tamén apareceu unha nova pandemia con 
consecuencias máis catastróficas a longo prazo, que son as enfer-
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midades mentais e neurodexenerativas. Tendo en conta a falta de 
investimento en investigación neste campo, e na investigación en 
xeral, é de vital importancia cambiar este aspecto para poder lo-
grar novos achados que ocasionen novos avances que melloren a 
calidade das e dos enfermos e das súas familias. 

Pero estes cambios non só quedarían na parte científica e sa-
nitaria, xa que investir en I+D cambiaría a nosa economía e a nosa 
sociedade para mellorar a calidade de vida nas nosas rexións. 
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“BIOMARCADORES PARA A IDENTIFICACIÓN PRECOZ 
DA FRAXILIDADE ASOCIADA AO ENVELLECEMENTO”

Vanessa  Valdiglesias García
Investigadora distinguida do Programa Beatriz Galindo, Centro de 

Investigacións Científicas Avanzadas, Facultade de Ciencias, Universidade da 
Coruña

Envellecemento e fraxilidade

Durante o último século, a poboación mundial experimentou 
un rápido e imparable envellecemento sen precedentes. Esta si-
tuación resulta do descenso da fertilidade e o incremento da es-
peranza de vida derivado das melloras nas condicións hixiénicas, 
a dieta, os servizos médicos e o descenso da mortalidade infantil. 
A esperanza de vida viuse substancialmente incrementada no úl-
timo século, pasando dos 30-35 anos de principios do século pasa-
do ata superar os 80 anos na maioría dos países industrializados 
actualmente, sendo España un dos países con maior esperanza de 
vida en todo o mundo. Estes cambios demográficos están a pro-
vocar alteracións nas pirámides poboacionais nas que se están 
invertendo as proporcións de mozas e mozos e persoas maiores 
por primeira vez na historia. Este aumento da lonxevidade non 
necesariamente implica un estado de benestar e boa saúde. Para 
moitas persoas implica un aumento do risco de illamento social 
e de pobreza, con limitacións no acceso aos servizos sociais e na 
calidade da súa saúde. Un dos principais desafíos para as socie-
dades de todo o mundo é, xa que logo, asegurar que o aumento 
da lonxevidade se acompaña dunha mellora, ou polo menos dun 
mantemento, da saúde e da calidade de vida das persoas de idade 
avanzada, e dunha diminución dos custos sociosanitarios asocia-
dos.
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Debido á grande heteroxeneidade na deterioración funcional 
derivada do envellecemento, a “idade cronolóxica” non resulta 
un bo indicador deste. É por iso polo que o termo “fraxilidade” se 
propuxo como unha aproximación máis exacta e individualizada 
da idade biolóxica dunha persoa e do proceso de envellecemento, 
substituíndo o termo obsoleto da idade cronolóxica. A fraxilidade 
defínese como unha síndrome xeriátrica multidimensional carac-
terizada pola perda de homeostase e o descenso das reservas bio-
lóxicas (enerxéticas, físicas e cognitivas) debido á desregulación 
de diversos sistemas fisiolóxicos. 

Os signos e síntomas comúns da fraxilidade inclúen fatiga, 
perda de peso, debilidade muscular e diminución progresiva das 
funcións fisiolóxicas. Os individuos fráxiles son máis vulnerables, 
isto é, teñen un maior risco de sufrir efectos adversos para a súa 
saúde, incluíndo caídas, fracturas, deterioración funcional, dis-
capacidade, hospitalización e morte. A prevalencia da fraxilida-
de é amplamente variable entre estudos, principalmente debido 
aos distintos criterios empregados para a súa identificación. Pero 
aínda empregando o mesmo criterio de identificación, esta pre-
valencia varía en función de variables como o sexo, a idade ou as 
condicións socioeconómicas da poboación. En poboacións de per-
soas maiores españolas que viven en comunidade, a prevalencia 
da fraxilidade empregando este mesmo criterio foi establecida en 
8,6 % e 16,3 %, e chegou a alcanzar o 68,8 % en persoas institu-
cionalizadas.

Dado que a fraxilidade é unha síndrome complexa, hai varios 
factores diferentes involucrados na súa fisiopatoloxía, tales como 
eventos relacionados co envellecemento normal, procesos pato-
lóxicos que son frecuentes nas persoas maiores, factores xenéti-
cos, nutricionais e mesmo factores relacionados co estilo de vida 
e as exposicións ambientais. Debido a que o estado de fraxilidade 
presenta características de reversibilidade, sobre todo nos seus 
primeiros estadios, a identificación das persoas fráxiles é crucial 
para a súa prevención. Por iso, a investigación nesta dirección é 
esencial para que as políticas de sanidade pública poidan imple-
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mentar plans de intervención a distintos niveis, ben sexa para a 
prevención da fraxilidade en persoas aínda sas, ben para paliar 
ou reverter esta síndrome en individuos prefráxiles ou fráxiles. 
Estas intervencións inclúen a promoción da actividade física, a es-
timulación cognitiva, hábitos de vida e dieta saudables etc. 

Identificación de fraxilidade

Por todo o anteriormente mencionado, a identificación de per-
soas fráxiles é importante, xa que se viu que a fraxilidade está 
asociada con eventos adversos na saúde a longo prazo, e isto é re-
levante non só desde o punto de vista humano, senón tamén desde 
o económico, entre outras razóns porque as persoas fráxiles teñen 
un maior risco de hospitalización e dependencia, que levan aso-
ciados uns custos socioeconómicos elevados. Porén, a fraxilida-
de pode ser atenuada ou mesmo revertida se se detecta de forma 
temperá. A identificación de fraxilidade resulta por tanto esen-
cial para as e os xeriatras, xa que axudaría a implementar accións 
preventivas e a especializar o coidado xeriátrico, aumentando a 
saúde e o benestar das e dos maiores. Finalmente, isto conduciría 
a reducir o risco de morte, aumentaría a calidade de vida e dimi-
nuiría os custos sanitarios. 

Na actualidade, a avaliación da fraxilidade realízase utilizan-
do dous modelos diferentes. O criterio fenotípico, proposto por 
Fried e cols. (2001) e considerado como o máis utilizado, baséase 
en varios síntomas e signos clínicos que inclúen cinco parámetros 
diferentes e proporciona unha clasificación cualitativa de fraxili-
dade. En contraste, o modelo de acumulación de déficits, proposto 
por Minitski e cols. (2001), avalía a presenza ou ausencia dunha 
serie de déficits que inclúen síntomas, signos, valores analíticos 
anormais, enfermidades e discapacidades. Por tanto, a identifica-
ción da fraxilidade baséase principalmente na determinación de 
parámetros clínicos, o que implica que é identificada cando xa se 
manifestou de forma clara. Non obstante, posto que as bases bio-
lóxicas da fraxilidade son multifactoriais e implican a desregula-
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ción de diversos sistemas fisiolóxicos, poderíanse utilizar diferen-
tes biomarcadores para tratar de identificar a fraxilidade antes 
da súa manifestación clínica. A determinación e validación destes 
biomarcadores proporcionaría un importante paso adiante na 
atención de pacientes de xeriatría, porque permitiría anticipar, ou 
mesmo previr, o estado de fraxilidade.

Biomarcadores de fraxilidade

Por todo o anteriormente descrito, nos últimos anos o noso 
grupo de investigación levou a cabo o estudo da influencia de 
distintos procesos biolóxicos, en particular alteracións inmuno-
lóxicas, procesos de inflamación, estrés oxidativo, disrupcións 
endócrinas, inestabilidade xenómica ou capacidade individual de 
reparación, sobre a fisiopatoloxía da fraxilidade, co fin de determi-
nar se algún destes parámetros pode resultar útil para ser empre-
gado como biomarcador na identificación temperá de fraxilidade, 
isto é, antes de que os síntomas e signos clínicos se manifesten. 

No estudo, no que participaron 259 persoas adultas de 65 
anos ou máis, recrutadas en distintas residencias de maiores, aso-
ciacións e centros de día de Galicia, recolléronse datos clínicos, 
información médica, demográfica e de estilo de vida e analizáron-
se os niveis dos distintos biomarcadores a estudo nas mostras de 
sangue ou saliva tomadas aos individuos. Todas as persoas parti-
cipantes foron ademais clasificadas seguindo o criterio fenotípico 
de Fried en fráxiles (se cumprían tres ou máis criterios dos cinco 
que contén a escala), prefráxiles (se cumprían unicamente un ou 
dous) e non fráxiles ou robustos (se non cumprían ningún deles). 

O sistema inmunolóxico experimenta importantes cambios 
durante o envellecemento e hai evidencias que suxiren que na 
patofisioloxía da fraxilidade pode estar implicada unha respos-
ta inflamatoria crónica chamada “inmunosenescencia”. É por iso 
polo que no noso estudo se analizaron unha serie de marcadores 
inmunolóxicos (neopterina, kynurenina [kyn], triptófano [trp], 
fenilalanina [phe], tirosina [tyr] e nitrito) e mediadores inflama-
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torios (interleuquina 6 [IL6], proteína C reactiva [CRP], factor 
de necrose tumoral alfa [TNFα] e receptor soluble do TNFα tipo 
II [sTNF-RII]) como posibles candidatos a se empregaren como 
biomarcadores temperáns de fraxilidade. Os resultados obtidos 
dos marcadores inmunolóxicos analizados mostraron que a fra-
xilidade está asociada co incremento nos niveis de neopterina, o 
cociente kyn/trp e o cociente phe/tyr, así como co descenso dos 
niveis de triptófano e nitrito. Canto aos mediadores inflamatorios 
analizados no estudo, os nosos resultados tamén confirmaron a 
relación da fraxilidade coa IL6, a CRP, o TNFα e o sTNF-RII.

A inestabilidade xenómica refírese a un conxunto de even-
tos xenéticos capaces de causar alteracións no xenoma, de forma 
temporal ou permanente. Está ben establecido que a inestabilida-
de xenómica pode ser, de forma directa ou indirecta, unha causa 
primaria no desenvolvemento do fenotipo de envellecemento. Dos 
marcadores de inestabilidade xenómica analizados no presente 
estudo (frecuencia de micronúcleos, alteracións na capacidade de 
reparación celular, frecuencia de mutación do receptor de células 
T, roturas de cadea dobre e o dano primario no ADN), a frecuencia 
de micronúcleos e a taxa de roturas de cadea dobre no ADN resul-
taron incrementados na poboación de prefráxiles e fráxiles, res-
pectivamente, respecto dos non fráxiles, o que apoia o seu posible 
emprego como biomarcadores do estado de fraxilidade.

Demostrouse que o estrés oxidativo xoga un papel importan-
te nas enfermidades neurodexenerativas, moitas delas relaciona-
das co envellecemento. Ademais, está considerado como factor de 
risco para o envellecemento e suxeriuse que este tipo de estrés 
pode ser un dos mecanismos cruciais para o desenvolvemento de 
fraxilidade. Malia isto, ningún dos marcadores de estrés oxidati-
vo analizados no noso estudo, en concreto, presenza de especies 
reactivas de osíxeno e nitróxeno, capacidade antioxidante total e 
dano oxidativo no ADN, mostrou ningunha relación co estado de 
fraxilidade ou prefraxilidade. 

Finalmente, e posto que se demostrou previamente que a 
produción dalgunhas hormonas, coma a insulina, as hormonas 
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sexuais ou o cortisol, cambia durante o envellecemento, proceso 
coñecido como “endocrinosenescencia”, no presente traballo ana-
lizáronse os niveis de cortisol dos individuos a estudo e atopouse 
que os niveis de cortisol en plasma aumentaban conforme avanza-
ba o estado de fraxilidade das poboacións analizadas.  

En resumo, varios biomarcadores inmunolóxicos, xenéticos 
e o cortisol mostraron unha utilidade prometedora para a iden-
tificación temperá da fraxilidade. En concreto, a IL6, a CRP e o 
sTNF-RII mostraron unha forte correlación co estado de fraxilida-
de en adultos maiores apoiando a súa posible aplicación clínica. A 
replicación destes resultados noutras poboacións e, en definitiva, 
a validación destes biomarcadores para o seu uso clínico, axuda-
rá ao desenvolvemento e implementación de accións preventivas 
para evitar a manifestación do estado de fraxilidade e para levar a 
cabo un coidado xeriátrico especializado e interdisciplinario.
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“A TECNOLOXÍA FARMACÉUTICA NA ERA DO 
MEDICAMENTO PERSONALIZADO”

Carmen Álvarez Lorenzo
Catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica, Facultade de Farmacia, 

Universidade de Santiago de Compostela. Académica Numeraria electa da 
RAGC

A tecnoloxía farmacéutica contribuíu e segue a contribuír de 
maneira moi importante a facer que se dispoña de medicamen-
tos que permiten tratar eficazmente un número crecente de pato-
loxías con garantías de seguridade cada vez maiores. A tecnoloxía 
farmacéutica ocúpase de transformar os fármacos (substancias 
activas) que permiten diagnosticar, previr, ou curar un determi-
nado proceso patolóxico, en medicamentos; é dicir, en entidades 
que se lle poden administrar ao organismo para que ese fármaco 
desenvolva todo o seu potencial terapéutico de maneira eficaz e 
segura. A preparación dun medicamento require identificar co-
rrectamente o fármaco, mesturalo cuns excipientes e aplicar un 
proceso tecnolóxico máis ou menos complexo. Os excipientes son 
substancias inertes, non teñen actividade farmacolóxica, pero 
permiten procesar os fármacos para transformalos nunha forma 
farmacéutica, é dicir, en cápsulas ou comprimidos para a adminis-
tración oral, en inxectables para a administración parenteral, en 
pomadas para aplicar sobre a pel etc. 

As enfermidades son tan antigas coma a humanidade, e a pro-
cura de remedios para palialas xurdiu coas primeiras especies de 
humanos. O deseño e a fabricación de produtos farmacéuticos evo-
lucionaron ao ritmo dos avances científicos, sociais e industriais 
que se produciron desde a antigüidade. Hoxe en día estímase que 
en Europa cada persoa toma 50.000 comprimidos ou cápsulas ao 
longo da súa vida, o que equivale a dous medicamentos ao día. As 
persoas novas requiren menos medicamentos, pero a medida que 
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se fan anos o número de doses se multiplica e tamén a porcenta-
xe de persoas que necesitan tomar algún medicamento. Non cabe 
dúbida de que nunca se consumiron tantos medicamentos coma 
na actualidade, e que nunca se dedicou tanto esforzo a financialos. 

Os medicamentos cambiaron a vida das persoas, incremen-
tando a esperanza de vida en todas as rexións do mundo e mello-
rando as expectativas sociais e profesionais, sobre todo das mu-
lleres. En España a esperanza de vida ao nacer pasou de 35 anos 
hai un século a máis de 80 na actualidade, e a mortalidade infantil 
reduciuse de maneira considerable.

Hoxe en día contamos con máis de 10.000 medicamentos de 
alta tecnoloxía que permiten previr, tratar e ás veces mesmo cu-
rar completamente enfermidades que azoutaron a humanidade 
durante séculos, como a tuberculose, a lepra, ou, máis recente-
mente, a SIDA e un gran número de procesos tumorais. Os medica-
mentos actuais deséñanse co obxectivo de combinar unha elevada 
eficacia cun risco mínimo para as e os pacientes que reciben os 
tratamentos. A dificultade que isto supón en patoloxías tan com-
plicadas coma, por exemplo, o cancro e as enfermidades dexenera-
tivas é moi grande, pero a medicina personalizada e a medicina de 
precisión representan un paso moi importante na boa dirección.

A expresión “medicina personalizada” fai referencia ao axuste 
das actuacións sanitarias e toma como base o perfil xenético da 
ou do paciente, pero tamén lle presta atención aos seus coñece-
mentos, ao seu contexto social e aos seus condicionamentos cul-
turais e relixiosos. Trátase, por tanto, dunha personalización que 
non se restrinxe á terapia farmacolóxica (non se limita aos medi-
camentos), senón que abarca todas as etapas do coidado das e dos 
pacientes. O medicamento personalizado busca optimizar as ac-
tuacións sanitarias para manter ou restablecer máis eficazmente 
a saúde. 

O termo “medicina de precisión” é de introdución máis re-
cente. Xurdiu nos Estados Unidos cando o presidente Obama pro-
moveu a US Precision Medicine Iniciative, co obxectivo de poñer 
a punto e aplicar as estratexias de prevención e os tratamentos 
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máis efectivos para cada grupo de pacientes con características 
propias. É dicir, intenta implantar unha medicina personalizada, 
pero agrupando as persoas con características comúns para sim-
plificar o proceso. O ciclo da medicina de precisión iníciase cunha 
mostra de tecido da ou do paciente, seguido por unha secuencia-
ción do ADN e unha posterior análise coa axuda de supercompu-
tadores e intelixencia artificial. Esta análise permite realizar un 
diagnóstico máis preciso, establecer un posible tratamento e do-
ses óptimas, minimizar os efectos secundarios, e deseñar controis 
e estudos de seguimento personalizados para curar a enfermida-
de e previr recaídas. 

O que achega realmente a medicina de precisión é unha guía 
de decisión mellorada para identificar o tratamento máis efectivo 
para cada paciente concreto e, por tanto, para mellorar a calidade 
da atención sanitaria, evitando probas diagnósticas e terapias in-
necesarias. A este respecto, a medicina de precisión considérase 
como disruptiva; é dicir, é unha ferramenta moi valiosa pola súa 
utilidade para reducir os custos do coidado da saúde e mellorar a 
calidade dos resultados.

Aínda que o interese que espertan a medicina personalizada 
e a medicina de precisión poida parecer un fenómeno recente, a 
idea básica sobre a que se asentan non é nova. Hipócrates, consi-
derado o pai da medicina, xa era consciente no século iv a. C. de 
que á hora de valorar o estado dun paciente para decidir o seu 
tratamento non basta con facerse preguntas sobre a enfermidade, 
senón que tamén hai que prestarlle atención ás particularidades 
da persoa afectada. Unha mesma enfermidade en dúas persoas 
distintas pódese manifestar de distintas maneiras e os síntomas 
poden ser diferentes. Tamén pode ocorrer que dúas persoas que 
presentan síntomas parecidos en realidade sufran patoloxías di-
ferentes ou, incluso, que dúas persoas coa mesma enfermidade e 
sintomatoloxía evolucionen de maneira diferente malia recibir o 
mesmo tratamento. O risco de que un tratamento custoso non re-
sulte efectivo supón un motivo de preocupación moi importante 
para investigadoras e investigadores, compañías farmacéuticas e 
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xestores sanitarios e está a impulsar o desenvolvemento da medi-
cina personalizada.

En 2003 conseguiuse secuenciar un xenoma humano comple-
to tras moitos anos de esforzo e un grande investimento econó-
mico. En poucos anos, as técnicas de análise xenética melloraron 
moito e volvéronse moi accesibles. A análise de moitos xenomas 
humanos está a permitir identificar mutacións (é dicir, cambios 
no ADN) asociadas ao risco de padecer determinadas enfermida-
des e outras que causan a sobreexpresión de receptores nas célu-
las afectadas por unha determinada patoloxía e que poden servir 
como dianas para dirixir de maneira selectiva os fármacos cara a 
elas. Nos neonatos, a secuenciación pódese utilizar para detectar 
precozmente certas anomalías e reducir a morbilidade e a morta-
lidade. Ao longo da vida, este tipo de análise contribúe a mellorar 
a calidade e a esperanza de vida.

O deseño dun medicamento personalizado require coñecer 
a causa da enfermidade e identificar o fármaco máis adecuado 
para cada variante xenética. Na figura 1 móstrase o número de 
medicamentos innovadores aprobados desde 2000 e a barra en 
cor azul indica a porcentaxe deses novos medicamentos que están 
indicados para persoas cun perfil farmacoxenómico específico. 
Aproximadamente un terzo dos medicamentos que se puxeron no 
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mercado nos últimos anos indican xa no seu prospecto o perfil 
xenético das e dos pacientes aos que vai dirixido o tratamento.
Figura 1. Número de medicamentos innovadores aprobados pola FDA desde o 
ano 2000. En cor azul indícase a porcentaxe dos que levan no seu prospecto 
información sobre o perfil xenético das e dos pacientes aos que se destinan.

Unha vez identificada a enfermidade, descuberto o fármaco 
adecuado para tratar a patoloxía e desenvolto o test de identifi-
cación xenética das e dos pacientes que se poden beneficiar do 
tratamento, é necesario abordar o desenvolvemento do medica-
mento (fármaco na forma de dosaxe) máis adecuado para elas e 
eles. Fronte á visión clásica que identifica como paciente “obxec-
tivo” o paciente medio, a medicina de precisión, ao ter en conta as 
diferenzas entre grupos e entre individuos, demanda para cada 
tratamento o deseño de medicamentos adaptados a necesidades 
específicas, é dicir “personalizados” (figura 2). 

A personalización da forma de dosaxe pódese abordar a ca-
tro niveis: dose (é dicir, a cantidade de fármaco), lugar de cesión, 
perfil de cesión e reaxuste, segundo a evolución da enfermidade. 
A aparición das impresoras 2D e 3D está a abrir novas posibilida-
des de personalización grazas á súa versatilidade e capacidade de 
produción a pequena escala para darlle resposta ás necesidades 
específicas das e dos distintos pacientes. As impresoras 2D con-
tan con “cartuchos” que se enchen cunha disolución ou unha sus-
pensión do fármaco, que actúa como “tinta”. A impresora dispón 
de dosificadores moi precisos que permiten depositar de manei-
ra controlada micropingas de volume prefixado sobre películas 
moi finas (films) de polímeros aprobados para a vía oral. Unha 
vez depositadas as pingas, o film sécase e córtase en porcións de 
tamaño adecuado á dose requirida. A impresión 3D permite re-
producir estruturas complexas deseñadas por computador depo-
sitando os materiais capa a capa mediante unha regulación pre-
cisa do movemento nas tres dimensións do espazo (figura 2). No 
ámbito da tecnoloxía farmacéutica, a impresión 3D posicionouse 
xa como unha das ferramentas máis revolucionarias e versátiles, 
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Figura 2. Visión esquemática da materialización das bases conceptuais da me-
dicina de precisión nun medicamento personalizado. Unha vez identificada a 
enfermidade e descuberto o fármaco máis adecuado para tratar a patoloxía que 
padece a ou o paciente, defínense as características do medicamento persona-
lizado para ela ou el, e procédese ao seu deseño e preparación coa aplicación 
dunha tecnoloxía adecuada, como pode ser a impresión 3D. 

polas súas vantaxes sobre as tecnoloxías de fabricación de formas 
sólidas tradicionais, coma os comprimidos e as cápsulas, no que 
se refire a: 

(i) posibilidade de producir con rapidez formas de dosaxe 
sólidas de distintos tamaños con xeometrías internas e externas 
complexas; 

(ii) control preciso da distribución espacial das substancias 
activas dentro da forma de dosaxe, o que permite combinar varios 
fármacos en diferentes doses, que se poden ceder por distintos 
mecanismos e a distintas velocidades, o que ofrece a posibilidade 
de mellorar a seguridade e o cumprimento terapéutico en pacien-
tes polimedicados;  

(iii) capacidade para producir baixo demanda pequenos lotes 
de medicamentos personalizados canto a doses de fármaco, exci-
pientes (cando se expoñen problemas derivados de intolerancias, 
alerxias ou condicionamentos culturais), e tamaños e morfoloxías 
para pacientes pediátricos, xeriátricos ou grupos especiais.
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Unha aproximación máis avanzada para controlar de maneira 
precisa a dose, a velocidade e o momento da cesión, consiste en 
incorporar á formulación sensores bioelectrónicos que “perciben” 
as peculiaridades da contorna biolóxica e que se poden progra-
mar para desempeñar funcións concretas, enviar información a 
dispositivos electrónicos externos ou, incluso, responder a ordes 
procedentes do exterior. Estes sistemas coñécense como medica-
mentos bioelectrónicos. 

Os avances no coñecemento sobre a orixe das enfermidades, os 
seus biomarcadores e as barreiras que deben superar os fármacos 
ata acceder á súa diana, xunto co desenvolvemento da nanotecno-
loxía, están a abrir novos camiños para abordar o desenvolvemen-
to de nanomedicamentos personalizados. O nanotransportador 
debe encapsular o fármaco, protexelo fronte a axentes biolóxicos 
e axentes externos, e modular a súa biodistribución; é dicir, entre-
garlle o fármaco só ás células que o precisen. Os nanotransporta-
dores pódense decorar cunha ampla variedade de ligandos capa-
ces de dirixir os fármacos, primeiro, cara aos tecidos afectados, 
e, nunha segunda fase, cara ás células e ás estruturas celulares 
diana, o que permite mellorar os perfís de eficacia/seguridade, e 
minimizar a exposición das células sas. Un paso máis nas presta-
cións que pode proporcionar a integración da nanotecnoloxía no 
campo dos sistemas de administración de fármacos é o deseño de 
sistemas teranósticos, que son nanotransportadores que, amais 
de encapsular moléculas terapéuticas, incorporan elementos de 
diagnóstico. O termo “teranosis” fai referencia a unha nova es-
tratexia que combina diagnóstico, terapia e avaliación da eficacia 
do tratamento. A incorporación de axentes de contraste permi-
te visualizar en tempo real, por procedementos non invasivos, a 
distribución e a acumulación dos nanotransportadores tanto na 
zona diana como nos tecidos sans, e avaliar de maneira continua a 
eficacia dos tratamentos. 

Xunto coas súas indubidables vantaxes terapéuticas, a imple-
mentación de estratexias de medicina personalizada debe contri-
buír a reducir os custos dos tratamentos en comparación cos deri-
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vados do progreso da enfermidade e dos efectos secundarios que 
leva asociados un tratamento aleatorio, o que pode compensar os 
seus custos iniciais, que xeralmente son máis elevados. A tecno-
loxía farmacéutica está chamada a xogar un papel fundamental 
na consecución de medicamentos cada vez máis personalizados e 
máis accesibles para un maior número de pacientes.



 25

III Conferencias “AÍDA FERNÁNDEZ RÍOS”

A CIDADANÍA ANTE O CAMBIO CLIMÁTICO

María L. Loureiro
Catedrática de Análise Económica, Facultade de Ciencias Económicas e

Empresariais, Universidade de Santiago de Compostela. Académica Numeraria
electa da RAGC

Introdución

O cambio climático é un dos maiores desafíos aos que se en-
fronta a humanidade neste século, por non dicir o maior dos desa-
fíos. Na actualidade, existe un consenso científico practicamente 
unánime sobre o feito de que a actividade humana é a súa princi-
pal causa. 

Non obstante, ata moi recentemente non existiu un estado de 
coñecemento sólido que demostrase que os efectos económicos 
devastadores poden ocorrer a moi curto prazo; postergándoos 
na maioría dos modelos utilizados máis no tempo, e simulando 
efectos máis a medio-longo prazo (a cincuenta-cen anos vista de 
hoxe). Porén, a evidencia é cada vez máis abafante sobre o impac-
to actual do cambio climático, e este cada vez faise máis observa-
ble, a través dos múltiples efectos e cambios producidos no medio 
físico.

Unha manifestación palpable do cambio climático, pero non a 
única, é que a temperatura media global é hoxe 0,94 °C - 1,03 °C 
máis alta que a finais do século xix. Os datos do Servizo de Cam-
bio Climático de Copernicus mostran que 2019 foi o ano máis 
cálido dos rexistrados en Europa, e os episodios cada vez máis 
extremos e máis recorrentes fan innegable a gravidade da crise 
climática que estamos a atravesar. Os científicos consideran un 
aumento de 2 °C en comparación cos niveis preindustrializados 
como un limiar con consecuencias claramente perigosas para o 
ser humano e o medio. Por esta razón, a comunidade internacio-
nal está de acordo en que o quecemento global debería manterse 
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por baixo dun aumento de 2 °C, aínda que isto cada vez parece 
menos probable. Os datos tamén demostran que cada vez temos 
menos tempo para actuar se queremos controlar os impactos do 
cambio climático de forma efectiva e relativamente barata, con 
respecto aos custos potencialmente infinitos de non facer nada 
(ou máis nada que o xa planificado e posto en práctica).

O cambio climático é un mal público global. Para loitar con-
tra el de forma efectiva, temos que deseñar políticas cunha am-
pla participación social; involucrando a Administración, o mundo 
empresarial e, por suposto, a cidadanía. Asemade, esta acción co-
lectiva de loita contra o cambio climático precisa dunha coordi-
nación meticulosa, tanto a nivel local coma rexional, nacional e 
tamén internacional. Pero, de que punto partimos?

Que sabemos sobre o cambio climático? Estamos concienciados 
para poder combatelo?

No Eurobarómetro máis recente elaborado en 2022, o 90 % 
dos mozos entre 15 e 24 anos en Europa cre que a loita contra 
o cambio climático pode contribuír a mellorar a súa propia saú-
de e benestar. Este apoio cara ás políticas correctoras do cambio 
climático móstrase tamén en grupos de idade máis avanzada; en 
particular, entre as persoas de 55 anos ou máis, o 84 % comparte 
a mesma opinión. Europa en xeral é proclima. O Eurobarómetro 
do 2021 mostra que nove de cada dez europeos (o 90 %) cren que 
as emisións de gases de efecto invernadoiro deberían reducirse ao 
mínimo e compensarse as emisións restantes, de modo que a UE 
sexa climaticamente neutra como moi tarde en 2050. Case nove 
de cada dez europeos (o 87 %) tamén consideran importante que 
a UE fixe obxectivos ambiciosos para aumentar o uso da enerxía 
procedente de fontes renovables e a mesma porcentaxe cre que é 
importante que a UE apoie a mellora da eficiencia enerxética. Non 
menos importante é que tres cuartas partes dos europeos (o 75 
%) cren que os investimentos na recuperación económica deben 
dirixirse principalmente á nova economía verde. 
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Con todo, á hora de contribuír á loita activa do cambio climá-
tico de forma individual, e ver que estamos dispostos a facer (ou 
que estamos a facer xa) para mitigar os impactos e adaptarnos, a 
dispoñibilidade varía de forma significativa por rangos de idade, 
clase social e nivel educativo. Verbo disto, existen diferenzas inte-
resantes por países. En particular, no caso español, o 18 % (fron-
te ao 16 % da UE) asegura que o cambio climático é o problema 
máis importante ao que se enfronta a sociedade actual, e preto de 
sete de cada dez persoas enquisadas están de acordo con que “o 
custo derivado do cambio climático é moito máis elevado que o 
custo dos investimentos necesarios para unha transición verde” 
(69 %, por baixo da media da UE do 74 %). É dicir, declaramos es-
tar máis preocupados que a media dos europeos, pero pensamos 
que o custo derivado do cambio climático non é tan elevado con 
respecto aos investimentos necesarios para atallalo. Esta infrava-
loración do custo asociado á crise climática implica unha posible 
relaxación canto á toma de medidas urxentes. Isto demóstrase de 
novo no Eurobarómetro (2021) especial sobre o clima, nas res-
postas referentes ás medidas e actuacións de carácter persoal 
tomadas para combater o cambio climático (medidas que requi-
ren unha redución de desperdicios, aumento de reciclaxe, uso do 
transporte colectivo, aumento de medidas de aforro e eficiencia 
enerxética…). Neste sentido, observamos que as actuacións re-
correntes realizadas pola mostra española non teñen o impacto 
necesario para loitar dunha forma efectiva contra o cambio climá-
tico e estamos por baixo da media europea en todas as medidas 
contempladas. 

Por que esta discrepancia entre a preocupación declarada 
por un tema e a acción real ante este?

Existen múltiples explicacións proporcionadas desde a psi-
coloxía cognitiva, condutual e a teoría económica que nos poden 
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axudar a entender as posibles diferenzas entre as manifestacións 
de interese ou preocupación expresadas nunha enquisa por un 
tema concreto e a acción real con respecto ao devandito tema. En 
economía, ás preferencias indicadas en enquisas coñéceselles co 
nome de “preferencias declaradas”. Estas preferencias poden es-
tar “nesgadas” por múltiples factores: factores cognitivos relacio-
nados coa dificultade inherente á pregunta formulada na enquisa; 
factores culturais e de normas sociais relacionados coa incomo-
didade que pode producir unha resposta negativa a quen a recibe 
(incomodidade que, por iso, tratamos de evitar); razóns econó-
micas reais (a preocupación é real, pero a capacidade económica 
para facerlle fronte imposibilítao), entre outras. Ademais das ra-
zóns expostas, outra xustificación é o que en economía se coñece 
como “o problema do polisón”. No argot económico, o polisón é 
o axente que quere beneficiarse dun determinado ben ou servi-
zo, sen necesariamente pagar por el. Nos resultados extraídos do 
Eurobarómetro (2021), podemos observar a prevalencia de certo 
comportamento “polisón”; pero isto non xustifica as grandes dis-
crepancias existentes entre preocupacións declaradas e accións 
reais levadas a cabo para combater o cambio climático. En parti-
cular, é interesante observar as respostas derivadas da pregun-
ta sobre a responsabilidade de quen orixinou o cambio climático. 
Malia que unha porcentaxe moi importante de emisións está pro-
ducida polos fogares, debido ao consumo enerxético e o transpor-
te, a poboación enquisada en España pensa que primordialmente 
son responsables do cambio climático os gobernos nacionais, se-
guidos das empresas e, para concluír, a cidadanía en xeral. É dicir, 
“outros” fundamentalmente causaron este problema. Isto demos-
tra certa falta de concienciación ou atribución do problema, que 
cómpre atallarse, se buscamos unhas respostas rápidas e efecti-
vas. 

Secasí, ademais das posibles razóns expostas que mostran 
evidencias sobre as discrepancias canto á escasa acción social 
para abordar a problemática do cambio climático, é tamén impor-
tante considerar o feito de que as enquisas son instrumentos de 



 29

III Conferencias “AÍDA FERNÁNDEZ RÍOS”

investigación social realizadas nun determinado momento tem-
poral, onde a persoa enquisada está condicionada por unha se-
rie de circunstancias, tanto endóxenas coma esóxenas. Por iso, é 
necesario explorar se a información proveniente de enquisas se 
corresponde coa obtida por outros medios, tales coma as redes 
sociais. 

Como falamos do cambio climático cando o facemos dunha 
forma distendida e espontánea? Análise de conversacións en 
Twitter

Investigacións recentes apuntan a que os datos extraídos de 
redes sociais poden proporcionar información moi valiosa canto 
ás percepcións inmediatas expresadas de forma distendida da po-
boación, cando enumeran preocupacións sobre o cambio climático 
ou transición enerxética (Loureiro e Alló, 2020). Esta información 
pode ser moi útil e complementaria a enquisas máis tradicionais 
elaboradas por diversos medios e polas oficinas de estatísticas 
oficiais, e pódenos axudar a contextualizar os resultados doutras 
enquisas ou fontes de información.

Nun proxecto de investigación levado a cabo desde a Univer-
sidade de Santiago de Compostela, creamos unha base de datos 
que contén máis de 100 millóns de chíos (a maio de 2022) a nivel 
mundial relacionados co cambio climático. A base de datos con-
tén conversacións espontáneas desde 2019 en diante en español 
e inglés. A análise descritiva por tópicos permítenos contestar as 
preguntas máis esenciais de como se está desenvolvendo e trans-
formando o debate sobre o cambio climático a nivel nacional e in-
ternacional. 

Neste sentido, a modo de resumo, descubrimos dous tipos de 
debates fundamentais sobre o cambio climático: un máis propio 
dos países máis vulnerables e outro máis dominante en países 
máis tecnolóxicos, que neste momento están menos azoutados 
pola crise climática. Nos países máis vulnerables de fala hispana 
(entre os que consideramos España, México e Chile, por nomear 
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uns poucos), o debate é recorrente canto á relación do cambio 
climático coa ocorrencia de episodios extremos, tales coma in-
cendios, secas, inundacións e tornados. Estes episodios carrexan 
grandes danos e perdas de benestar social, que se detallan nas 
conversacións recollidas na rede social Twitter. É dicir, neste dis-
curso póñense de manifesto a vulnerabilidade e as condicións 
preocupantes dos afectados polo cambio climático, así como as 
súas consecuencias económicas e sociais. 

O segundo tipo de debate é máis propio dos países anglosa-
xóns (menos vulnerables na actualidade), onde, alén dos efectos 
do cambio climático, tamén se pon énfase en posibles solucións, 
destacando o debate sobre fontes de enerxías renovables e outras 
políticas públicas que faciliten a transición ecolóxica e a economía 
da descarbonización. O interese social por subvencións e axudas 
públicas para renovables faise palpable nas conversas. 

Curiosamente, os instrumentos económicos máis populares 
na literatura económica, como son os impostos ambientais, non se 
citan apenas nas conversacións da cidadanía. É dicir, o sentimento 
cidadán está moi lonxe das solucións postuladas na teoría econó-
mica. Isto pode obedecer a moitos motivos, entre eles o do poli-
són (“que paguen outros”); pero gustaría de destacar un par máis. 
Primeiro, o feito de que como apunta a OCDE os impostos ambien-
tais son instrumentos fiscais que non resultan especialmente po-
pulares e, xa que logo, son non desexados en xeral pola cidadanía 
(“pague quen pague, para que pagar”). Segundo, a súa omisión do 
debate público tamén pode deberse á falta de conexión entre o 
papel que poden xogar estes instrumentos que se basean no gra-
vame de prezos (á gasolina, á electricidade…) e a posible redución 
de emisións; ademais da coxeración doutros beneficios adicionais 
que carrexa a dita redución de emisións, tales coma melloras á ca-
lidade do aire e saúde humana. Ou mesmo a non consideración dos 
beneficios económicos que poden xerarse se as recadacións de im-
postos se “trasladan” á produción doutros bens públicos desexa-
bles. É dicir, os efectos máis dinámicos da imposición ambiental é 
materia pendente en calquera discusión pedagóxica que se prece, 
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e que trate de explicar de forma máis xeral os efectos que poden 
carrexar os cambios relativos dos prezos de produtos e bens con-
taminantes. Necesitamos, polo tanto, desde a economía xogar un 
papel activo, sen caer no paternalismo, e explicar o principio de “o 
que contamina paga” e as implicacións que isto ten.

Por que é importante coñecer o estado do debate sobre o 
cambio climático?

Entender o pulso da cidadanía é de vital importancia nunha 
sociedade moderna, democrática, onde as políticas que se vaian 
aplicar deben estar apoiadas por unha maioría popular e, ade-
mais, deben ser consideradas aceptables para teren éxito. Fra-
casos recentes en materia de política climática houbo moitos, e 
algún deles, coma a protesta dos “chalecos amarelos” en Francia, 
tivo consecuencias importantes na rebaixa de demandas climáti-
cas por parte da Administración. Neste sentido, cómpre profun-
dar no debate do cambio climático desde unha perspectiva cien-
tífica e multidisciplinar. Como é obvio, os efectos económicos da 
crise climática poden ser devastadores e a aplicación de políticas 
de mitigación e adaptación debe estar acompañada dun necesa-
rio diálogo social, que cada vez se fai máis urxente e require de 
información actual e de primeira man. Por iso, parécenos funda-
mental destacar o rol da análise económica, que conxugue a súa 
dimensión máis social cos efectos distributivos das políticas que 
se apliquen. Así se afrontará a transición enerxética non só desde 
a perspectiva de custos de aplicación de determinadas políticas 
e beneficios xerados (ou custos evitados), senón tamén conside-
rando o rol dos efectos redistributivos das devanditas políticas (o 
quen gana e quen perde). Esta visión permitiranos fiar moito máis 
fino na toma de decisións e ter un debate moito máis informado. 
Por poñer un exemplo a modo ilustrativo, a política climática so-
fisticada require que poidamos pasar de considerar unha rebaixa 
de 20 céntimos por litro de gasolina aplicado á poboación en xeral 
(situación actual), o que implica unha redución importante de re-
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cadación no orzamento público (que se compensa con maior débe-
da ou recortes); a outra política que permita rebaixar o prezo da 
gasolina de forma graduada ou máis “personalizada”, de acordo 
á capacidade económica dos beneficiarios. Así, deberíase gravar 
máis a quen realmente poida pagar máis (que xeralmente tamén 
son quen tamén contribúen máis ao cambio climático), que a ou-
tros segmentos da poboación menos podentes e máis vulnerables. 
Non obstante, para levar a cabo estas políticas máis sofisticadas e 
xustas, necesitamos unha análise máis complexa que a actual, ba-
seada en grandes datos, personalizando impostos e subvencións 
climáticas, e deseñando medidas propias da era en que vivimos, 
de igual modo que se personaliza cada vez máis a nosa medicina. 
Ao meu modo de ver, este obxectivo de políticas climáticas máis 
xustas, efectivas e personalizadas só o poderemos alcanzar can-
do as nosas análises económicas conteñan estudos detallados dos 
efectos redistributivos destas políticas e de preferencias sobre os 
mecanismos que se deben utilizar.
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“OS MOVEMENTOS SÍSMICOS EN GALICIA: POR QUE SE 
PRODUCEN E CAL É O MAIOR PERIGO QUE PODEMOS 

ESPERAR DELES”

Juan Ramón Vidal Romaní
Catedrático emérito da Área de Xeodinámica Externa, Universidade da Coruña.

Académico Numerario da RAGC 

A sismicidade está asociada preferentemente aos límites de 
placa, por iso en Galicia coincide coas costas cantábrica e atlánti-
ca e coa prolongación interior da traza da cadea cantábrica. Son 
límites con millóns de anos de antigüidade formados como conse-
cuencia da fragmentación de Pangea e activos desde o principio 
do Xurásico (208 millóns de anos) ata a actualidade. O comporta-
mento xeodinámico das costas cantábrica e atlántica é diferente; 
a primeira, pola colisión desde inicios do Cenozoico entre a placa 
euroasiática e a ibérica é principalmente compresiva, o que se tra-
duce, por unha banda, no elevamento do bordo continental (cadea 
cantábrica) e, por outra, na xeración asociada de sismos con hipo-
centros a poucos quilómetros de profundidade. Con todo, na zona 
cantábrica é onde, polo menos en época histórica, se rexistraron 
os episodios sísmicos de maior magnitude e tamén onde se con-
centran as maiores cotas no relevo, o que indica un levantamento 
tectónico. Pola contra, a costa occidental de Galicia áchase nunha 
situación oposta ao corresponder, desde o Mesozoico ata hoxe, a 
un bordo distensivo, aínda que algúns científicos cren recoñecer 
unha actividade sísmica compatible cun inicio de subdución no 
contacto entre a placa oceánica atlántica e a base da plataforma 
continental. Nesta costa os sismos teñen hipocentros máis pro-
fundos (a decenas de km) aínda que, polo menos ata o de agora, 
non se deron episodios de magnitudes equiparables ás rexistradas 
no bordo cantábrico. 
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A actividade sísmica en Galicia, comparada coa doutras zonas 
da península ibérica ou da Terra (https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ilFEKSZQv5ou&t=0s), indica movementos que non son nin tan 
frecuentes nin notables, aínda que isto non signifique nada dada a 
brevidade do rexistro instrumental existente (uns 30 anos), com-
parado co intervalo temporal durante o que Galicia estivo enriba 
das augas do mar (200 millóns de anos). Habitualmente, en Galicia, 
cando se fala de antigüidade de movementos sísmicos históricos, 
hai unha referencia principal: o terremoto de Lisboa (1755). Porén, 
existen numerosos rexistros documentais (históricos) ou moito 
máis fiables (rexistros fósiles) que proban unha actividade sísmica 
en Galicia desde hai miles de anos. 

Pola contra do que se pensa, os sismos máis graves son os que 
tiveron o seu epicentro fóra de Galicia e chegaron ata as nosas cos-
tas en forma de maremotos ou tsunamis, por exemplo o asociado ao 
terremoto de Lisboa de 1755. Pero tamén se rexistraron pequenos 
tsunamis con ondas desde algúns centímetros a menos dun metro 
de alto na costa de rías que pasaron desapercibidos por falta de 
aviso do IGN ou pola dificultade de diferencialos dunha onda so-
litaria normal. Na zona costeira atlántica existen ás veces cantís 
(O Barbanza , O Galiñeiro , o Pindo, cabo Ortegal) con elevacións 
próximas aos 600 m. As alturas anómalas son case sempre sinó-
nimo de desequilibrio cortical, polo que podemos entender que a 
concentración de sismos nas zonas próximas se debe ás anomalías 
de peso da litosfera. Aínda que, por outra banda, a existencia desas 
grandes elevacións leva asociada a posibilidade de grandes esvara-
mentos cuxos efectos se deixan sentir na contorna inmediata. De 
toda a costa galega destacamos cabo Ortegal, onde xa como conse-
cuencia da colisión hercínica, hai 395 millóns de anos, se produciu 
un gran manto de cabalgamento que situou as rochas máis densas, 
peridotitas, na parte máis alta e as máis lixeiras na base. Isto expli-
ca que entre Os Aguillóns e punta Candieira estea situada a zona da 
costa galega con máis esvaramentos gravitacionais activos na ac-
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tualidade ou que se produciron no pasado. Lémbrese que no norte 
de Galicia é onde se concentra a presión entre as placas euroasiática 
e ibérica, o que, unido á súa estrutura litolóxica, converte cabo Or-
tegal nunha zona tsunamoxénica polos grandes esvaramentos, tipo 
Santo André de Teixido, que alí se produciron. Máis ao sur, noutras 
zonas con grandes elevacións, repítense similares fenómenos, coma 
no Pindo no val do Cibro, en monte Louro (Os Profundos), no Bar-
banza (Ribeira, río das Pedras), ou no Galiñeiro (A Trapa). En todos 
os casos poden verse espectaculares fondos de val colmatados por 
acumulacións de grandes bloques. Na serra do Galiñeiro sitúase o 
único esvaramento fósil que conta cunha datación absoluta (8.700 
anos B. P., Vaqueiro-Rodríguez 2017). Alí o movemento liberou 
unha enerxía de entre un e dous megatóns, equivalente a un evento 
sísmico de magnitude superior a 6. 

Esvaramento na Trapa (O Galiñeiro, Tui)
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Mentres eses supostos, cientificamente probados, pasan to-
talmente desapercibidos para as persoas expertas, dáselles pu-
blicidade a outros casos coma un suposto sismo histórico de in-
tensidade superior a 7 que se produciu en 1217, citado por Ces 
Fernández (2015), que recolle unha mención de Barros (1885) re-
petida por Murguía (1888), que relata con detalle a caída do mon-
te Pindo sobre o río Ézaro con desviación da canle e formación da 
fervenza do Xallas. Un acontecemento que non é máis que unha 
fantasía, pois o río está situado na súa posición actual desde hai 
100 millóns de anos e a fervenza non ten nada que ver co suposto 
terremoto de 1217 que, de existir, foi dunha magnitude menor da 
que deduciu Murguía.

 
No interior de Galicia é máis difícil a observación de move-

mentos de terreo asociados a actividade sísmica, aínda que no 
eixe fluvial Sil-Miño, o río máis antigo de Galicia cunha idade pro-
bable de 100 millóns de anos, poden verse pegadas de antigos 
movementos sísmicos. Coincidindo coa maior concentración de 
encoros hidroeléctricos intercálanse no curso fluvial os esvara-
mentos fósiles, por exemplo Seadur e Piñeira en Quiroga, ou todos 
os visibles no Cañón do Sil na Ribeira Sacra, polo que habería que 
ter en conta o risco existente neses terreos susceptibles de sufrir 
grandes movementos de terras coma os que houbo recentemente 
en San Vicente (San Martín de Valdeorras). 

(https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/diputacion-
busca-fondos-acceso-san-vicente/202204140220111122471.
html).

Como se viu, a actividade sísmica en Galicia relaciónase coa 
tectónica de placas activa desde hai 200 millóns de anos. Á luz dos 
efectos visibles na recente etapa histórica instrumental ou nos 
episodios fósiles antes referidos, aínda que son importantes non 
parecen sinalar unha rexión especialmente activa (non superan 
unha magnitude de 6 no caso máis grave). Por iso, e tendo en conta 
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a situación de Galicia entre as placas euroasiática e africana, non 
cabe esperar un agravamento da actividade sísmica a curto ou 
medio prazo. Con todo, a evolución sismoxénica de Galicia na costa 
durante os últimos 15.000 anos pode dicirse que se agravou como 
consecuencia da subida do nivel do mar durante a postglacial, 
ao incrementarse o risco de tsunamis, que agora poden acceder 
con facilidade ás zonas de costa máis poboadas, como as rías 
galegas (https://actualidadbarreiros.info/o-cantabrico-remonta-
a-ria-de-fazouro/). Isto aconsella o establecemento de medidas 
preventivas coma unha rede de alerta activada a través dos 
medios de comunicación e da telefonía móbil e unha educación 
específica no tema para as e os habitantes de Galicia. A día de 
hoxe os vixiantes dos terremotos en Galicia son os 30.000 hórreos 
galegos construídos con cachotería seca que, desde hai séculos, 
permanecen en pé para certificar que aínda non chegou o Big One.
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“INTELIXENCIA ARTIFICIAL E IMAXE MÉDICA”

María José Carreira Nouche
 Profesora titular da Área de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial,

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS),
Universidade de Santiago de Compostela

O obxectivo desta charla é describir como vivo o desprega-
mento da intelixencia artificial na imaxe médica e explicar as cau-
sas da súa actual popularidade.

Antes de mostrar algunhas aplicacións actuais, quixera facer 
unha breve introdución á intelixencia artificial (IA). O evento que 
se considera como a súa orixe no campo da investigación é o Dar-
mouth Summer Research Project On AI, no ano 1956. Esencial-
mente, foi un curso de verán prolongado, cun formato de sesións 
de chuvia de ideas organizado polos considerados como pais da 
IA. Isto sucedeu hai case 70 anos e, con todo, ata hai pouco tempo 
non se estendeu o uso da IA como tal en aplicacións reais. Ao lon-
go da charla intentaremos explicar os motivos polos que agora si 
que se está a aplicar, aínda que xa hai moitos anos que se traballa 
na IA como área de investigación científica e filosófica. 

Podemos definir a IA como unha rama da informática cuxo 
obxectivo é facer que as máquinas ou os programas pensen e 
aprendan. As dúas ramas máis populares da IA son os sistemas 
expertos, que produciron as primeiras aplicacións da IA basi-
camente como sistemas baseados en regras predefinidas, e a 
aprendizaxe automática, que é a rama que ten más expansión ac-
tualmente. Podemos clasificar esta última en supervisada, non su-
pervisada e profunda. Os algoritmos de aprendizaxe supervisada 
intentan modelar as relacións e as dependencias entre o resulta-
do obxectivo e as características de entrada, para que o sistema 
axuste a súa configuración e proporcione predicións correctas. 
Chámanse supervisados xa que se supón que unha ou un super-
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Se agora nos centramos no tema da charla, a IA e a imaxe mé-
dica, como cambiou este ámbito de coñecemento? A figura 1 mos-
tra a evolución que resulta de facer unha busca de temas relacio-
nados con IA+imaxe médica. En xeral, todos teñen a súa variación, 
pero pode verse claramente como, a partir de 2014 a aparición 
das redes convolucionais, que son un tipo particular de redes neu-
ronais de aprendizaxe profunda, aumentaron a súa presenza de 
maneira importante.

Despois de ver esta gráfica cabe preguntarse o motivo polo 
que a aprendizaxe profunda se difundiu nos últimos anos no ám-
bito da análise de imaxes en xeral e, no noso caso concreto, na 
imaxe médica. A este respecto hai que indicar que a tecnoloxía xa 
estaba desenvolvida desde anos atrás (80-90), pero as arquitectu-
ras propostas eran moi simples, e isto era debido principalmente 
a dous problemas: precisábase de conxuntos de datos moi gran-
des para alcanzar resultados competitivos e requiríase de gran-
des capacidades de cómputo, problemas que como xa dixemos an-
teriormente a día de hoxe parecen estar resoltos.

Chegados a este punto podemos dicir que a aprendizaxe pro-
funda se está a aplicar moitísimo en imaxe médica e que agora é 
factible facelo. Pero, poden estes métodos axudar no traballo das 
e dos médicos? Os algoritmos de aprendizaxe profunda son bas-
tante complexos e requiren de moitísimos datos ben etiquetados 
para aprender e de moitísimo tempo de computación, polo que 
é necesario facer unha análise das técnicas de IA e elixir a máis 
axeitada para resolver o problema, aínda que sexa máis sinxela. 
Agora ben, cando os procesos son máis complexos estes métodos 
poden axudar a mellorar todos os pasos relacionados coa imaxe 
médica, desde a adquisición da imaxe, xa que existen sistemas 
que realizan unha mellor reconstrución ou mellora dela, pasando 
pola axuda ao diagnóstico mediante a detección e caracterización 
dalgunhas lesións, ata o tratamento, podendo realizar recomen-
dacións de distintos tratamentos ou mesmo avaliar a súa eficacia. 

A aprendizaxe profunda é unha técnica de aprendizaxe auto-
mática non supervisada na que as características se aprenden con 

Figura 1. Influencia dos termos IA e imaxe médica.

visor está a mostrar os datos de adestramento ao mesmo tempo 
que lle indica cal é a resposta correcta en cada caso. Pola contra, a 
aprendizaxe non supervisada adestra con datos sen etiquetar que 
o algoritmo ten que intentar entender por si mesmo, co obxecti-
vo de aumentar o coñecemento estrutural dos datos dispoñibles. 
Por último, a aprendizaxe profunda, que está a ter moito éxito na 
actualidade, resolve problemas utilizando redes neuronais para 
simular o proceso de toma de decisións das persoas, e isto consí-
gueo adestrando cunha gran cantidade de datos. Considérase que 
unha rede neuronal é de aprendizaxe profunda cando, ademais 
das capas de neuronas de entrada e de saída, posúe máis de dúas 
capas ocultas, polo tanto o nivel de complexidade e abstracción 
aumenta. 

Unha vez situados en contexto, se desde 1956 xa se traba-
llaba nos modelos da IA, que nos faltaba?, por que agora hai una 
explosión no uso das tecnoloxías intelixentes? Nos últimos anos 
faltaban dúas cousas moi importantes, os datos de calidade e a 
capacidade de procesalos, é dicir, o hardware ou capacidade de 
computación. A evolución do hardware tanto de captura e alma-
cenamento de datos coma os procesadores, as tarxetas gráficas e 
a memoria lograron que se poidan ofrecer solucións que desenvol-
van novos algoritmos de aprendizaxe automática.
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pola axuda ao diagnóstico mediante a detección e caracterización 
dalgunhas lesións, ata o tratamento, podendo realizar recomen-
dacións de distintos tratamentos ou mesmo avaliar a súa eficacia. 

A aprendizaxe profunda é unha técnica de aprendizaxe auto-
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Figura 1. Influencia dos termos IA e imaxe médica.
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distintos niveis de abstracción, a través das capas de neuronas, 
ata chegar a unha distribución de pesos óptima, é dicir, ata que o 
sistema “aprende”. En xeral, introdúcense os datos en bruto e é a 
arquitectura de redes neuronais, a través das súas distintas capas, 
a que vai aprendendo as características da imaxe. Dependendo do 
obxectivo que queremos acadar, existen distintas arquitecturas 
ou configuracións básicas de capas de neuronas que demostraron 
funcionar mellor, aínda que o habitual é realizar adaptacións para 
cada tipo de problema que se quere resolver. Algunhas das máis 
habituais son: a Convolutional Neural Network (CNN) ou rede 
neuronal convolucional clásica, que se utiliza habitualmente para 
problemas de regresión e clasificación global e proporciona unha 
predición do resultado; a Fully Convolutional Network (FCN) ou 
rede totalmente convolucional, que se utiliza para regresión ou 
clasificación píxel a píxel, é dicir, para segmentación; ou a Recu-
rrent Neural Network (RNN) que se utiliza para tratar secuencias 
de imaxes. 

Figura 2. Exemplo de CNN (Chen et al., 2020. Deep Learning for Cardiac Image 
Segmentation: a review. Front. Cardiovasc. Med).
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Existen multitude de exemplos de aplicación dalgunhas des-
tas redes en imaxe médica, especialmente nos últimos anos. Por 
exemplo, na reconstrución automática de imaxes de CT, PET e MRI 
na que, en lugar de tomar os datos dos sensores e convertelos nun-
ha imaxe mediante operacións matemáticas como transformadas 
discretas, interpolación, optimización ou filtrado, se desenvolve 
unha FCN que aprende a realizar este mapeado de forma auto-
mática. Isto fai que o resultado sexa máis repetible, xa que non 
se require da modulación manual de parámetros, e tamén máis 
robusto fronte a problemas típicos dos sensores coma a presenza 
de ruído. Outro exemplo completamente diferente, pero que pro-
duce un resultado moito máis rico que simplemente dicir se unha 
lesión é maligna ou benigna, é o que clasifica as lesións segundo 
unha taxonomía. Neste caso, como é un problema de regresión 
ou clasificación, a arquitectura baséase nunha CNN, realizándose 
unha predición do resultado. En segmentación tamén hai moitos 
exemplos que utilizan U-Nets, que son arquitecturas tipo FCN en 
forma de U moi utilizadas neste ámbito. Incluso hai sistemas que 
combinan dous tipos de redes, unha CNN para a predición e unha 
RNN para a xeración de explicacións en linguaxe natural. Unha 
aplicación máis recente foi a proposta dunha CNN para predicir 
o tempo de recuperación de pacientes con COVID-19, na que os 
datos de entrada son multimodais (CT, síntomas, biomarcadores... 
). O sistema baséase nunha CNN que combina a información do es-
tado do paciente e a pauta de tratamento para realizar a predición 
do tempo de recuperación. No ámbito da imaxe patolóxica estase 
a abrir o campo da patoloxía computacional. 

Nun artigo recente analizáronse as aplicacións en histopato-
loxía, nunha aproximación para evolucionar cara á patoloxía com-
putacional (CPATH). Neste traballo e noutro posterior póñense de 
manifesto un conxunto de retos que se reflicten na cantidade de 
artigos, con pouco rigor científico, que se publicaron sobre a CO-
VID-19 e que se deben ter en conta á hora de deseñar algoritmos 
de aprendizaxe profunda. En primeiro lugar, respecto das bases 
de datos que se utilizan para que o sistema aprenda, debe ser su-
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ficientemente variada en canto a patoloxías, idade, sexo e orixe, 
para que o sistema aprenda a clasificar o que queremos e non que 
aprenda a distinguir entre idades, sexos ou aparellos de captura. 
Hai que ser moi rigoroso en como se lle presentan os datos ao sis-
tema para que aprenda o que queremos e non busque relacións 
noutras propiedades non desexadas que se poden extraer dos 
datos. Se o obxectivo é a segmentación, como no caso da histo-
loxía computacional, debe contarse cun conxunto importante de 
imaxes etiquetadas por persoas expertas xunto coa súa clasifica-
ción, o que require un traballo clínico moi laborioso. A segunda 
cuestión é a explicabilidade dos resultados, pois estes sistemas de 
aprendizaxe profunda funcionan como caixas negras nas que non 
se coñecen os razoamentos que seguen para obter unha predición 
ou clasificación. Por último, igual de importante é facer unha axei-
tada validación dos resultados e separar un conxunto de datos su-
ficientemente variado do conxunto de adestramento.

No aspecto da explicabilidade dos sistemas de aprendizaxe 
profunda estase a traballar moi intensamente, dado que un siste-
ma de recomendación médica debe xerar confianza nas persoas 
usuarias para que se acepte a súa utilización. Un dos métodos máis 
utilizados para explicar visualmente os resultados é o mapa de 
saliencia Grad-CAM, que se calcula a partir da última capa de con-
volución da rede e adoita representarse mediante unha paleta de 
cores onde os tons máis quentes simbolizan unha maior influencia 
desas zonas na predición final. Estes mapas poden xerarse a nivel 
global ou a nivel local, que proporcionan unha maior explicación 
visual, como pode verse na figura 3 para un sistema desenvolvido 
no CiTIUS, no marco dunha tese de doutoramento que se defendeu 
recentemente na que se define un sistema de aprendizaxe profun-
da para calcular automaticamente a idade dental dunha persoa a 
partir da súa radiografía panorámica. Aínda que na imaxe da es-
querda se observan as zonas de maior influencia na predición, na 
imaxe da dereita represéntase visualmente a influencia de cada 
dente sobre a predición final, o que proporciona moita máis infor-
mación de que peza dental é a máis preditiva, por exemplo.
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Outra forma de aumentar a explicabilidade dos sistemas de 
aprendizaxe profunda son as técnicas de xeración de linguaxe na-
tural a partir de información, que podemos obter dos resultados. 
Hai que darse conta que estes son sistemas de caixa negra, polo 
que non é posible ter unha trazabilidade de como se toman as de-
cisións, o que pode levar a utilizar un sistema subrogado que axu-
de a obter esta explicación en texto.

Como conclusión desta charla deberemos pensar que os sis-
temas de aprendizaxe automática e especialmente os de apren-
dizaxe profunda, proporcionan uns resultados moi bos no ámbi-

Figura 3. Mapa de saliencia global (esquerda) e local (dereita). O mapa de calor 
da dereita representa a influencia de cada peza dental sobre a idade cronolóxica.
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to da imaxe médica, pero non están exentos de requerimentos: 
debemos traballar en equipos multidisciplinarios, realizar unha 
boa construción da base de datos, seleccionar a arquitectura base 
apropiada e realizar as modificacións axustadas ao noso proble-
ma e, por último, efectuar unha boa validación dos resultados e 
deseñar un sistema que os explique e sexa confiable.

Quixera rematar cunha frase de E. Topol (Deep Medicine: How 
Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again), sobre 
o impacto da IA na medicina e no traballo das e dos profesionais 
sanitarios para invitar á reflexión: 

“The greatest opportunity offered by AI is not reducing errors 
or workloads, or even curing cancer: it is the opportunity to res-
tore the precious and time-honored connection and trust —the 
human touch—between patients and doctors. Not only would we 
have more time to come together, enabling far deeper communi-
cation and compassion, but also, we would be able to revamp how 
we select and train doctors.”
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 “OS SISTEMAS RECOMENDADORES, COMBATENDO A 
SATURACIÓN DE INFORMACIÓN” 

José Juan Pazos Arias
Catedrático no Departamento de Enxeñería Telemática, Departamento de

Enxeñería de Sistemas Telemáticos, Universidade de Vigo. Académico
Numerario da RAGC

Nos últimos anos obsérvase un crecemento moi grande (ex-
ponencial) da información almacenada na rede ou información 
en liña. As principais razóns que xustifican este crecemento son 
a redución do prezo dos equipos informáticos, o aumento da súa 
capacidade de cómputo, a diminución do custo de almacenamento 
de información, o constante incremento da velocidade das redes 
de comunicacións e a tendencia para conectar á rede case calque-
ra dispositivo. Esta enorme cantidade de información construíu 
un escenario no que unha ou un usuario pode acceder en calquera 
momento e lugar a unha gran cantidade de contidos e servizos, cun 
espectro de posibilidades moi amplo (ilimitado). Con todo, pronto 
se puxo de manifesto a dificultade (imposibilidade) que atopan 
moitas e moitos usuarios para acceder á información do seu agra-
do, aínda sendo conscientes de que está dispoñible na rede, dando 
lugar ao que se denominou “saturación de información”. 

As e os usuarios consomen contidos de tres formas:  
(i) Buscándoos na rede. Para axudar neste labor naceron os 

buscadores (Google, Altavista, Yahoo etc.), cuxo éxito e 
implantación é por todos coñecido. 

(ii) Contidos sociais (social media). As e os usuarios conside-
ran de interese compartir contidos ou opinións con ami-
zades, familia, compañeiras e compañeiros de traballo 
etc. Por tanto, este consumo está máis relacionado coa 
xente que un coñece e cos contidos que atopa interesan-
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tes que cos contidos que se buscan. Este fenómeno deu 
lugar a un incremento moi notable non só da produción 
de contidos senón tamén do seu consumo. O éxito de re-
des sociais como Facebook, Instagram ou Twitter é boa 
proba diso. 

(iii) Consumo oportunista. A ou o usuario non sabe o que 
busca, nin sequera se busca algo, e acaba consumindo 
algo que se lle presenta ou atopa de forma fortuíta e re-
sulta do seu agrado. 

Lamentablemente, a formulación dos buscadores non é expor-
table a todos os escenarios, xa que é necesario que a ou o usuario 
coñeza a súa existencia e tome a iniciativa. Ademais, este debe po-
der describir o que busca a través de curtas cadeas de texto. Estes 
sistemas atopan grandes dificultades nalgúns dispositivos con 
acceso á rede (TV, consolas etc.) debido a que estes non dispoñen 
de interfaces adecuadas. Por outra banda, en moitos escenarios 
bótase de menos un maior nivel de automatización e proactivida-
de na procura de información. 

Co obxectivo de suplir estas carencias naceron os “sistemas 
recomendadores” (ás veces chamados simplemente “recomenda-
dores”), co obxectivo de seleccionar de forma automática e proac-
tiva contidos de interese para unha ou un usuario (ou grupo de 
usuarios) nun contexto concreto. Estes sistemas software impi-
den que contidos de interese para unha usuaria ou un usuario pa-
sen desapercibidos, reducindo un amplísimo espectro de posibili-
dades (big data) a un conxunto máis reducido (small data) sobre o 
que é máis fácil tomar decisións.  

Os recomendadores son a base para construír servizos e apli-
cacións personalizadas, capaces de adaptar o seu funcionamento 
ou os seus resultados aos intereses ou necesidades dunha usuaria 
ou usuario ou grupo de usuarios concreto. 
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A base tecnolóxica que sustenta estes sistemas pode resumir-
se nos catro apartados seguintes: 

1. Perfís de usuario. É necesario coñecer os gustos, preferen-
cias ou necesidades das e dos usuarios para poder elabo-
rar recomendacións. Na literatura pódense atopar varias 
solucións que van desde o almacenamento duns poucos 
datos demográficos (idade, sexo, profesión etc.), ata histo-
riais de consumo ou mesmo valoracións do usuario sobre 
produtos.

  Con independencia do modelo que se escolla, a xestión 
e administración dos perfís de usuario deben darlles 
solución a tres problemas principais: 

a. Identificación do perfil inicial: pode facerse manualmen-
te pedíndolle a cada usuario que introduza explicita-
mente os seus intereses a través de calquera interface, 
ou automaticamente extraendo información das inte-
raccións pasadas da ou do usuario con outros sistemas 
(un exemplo común é obter información a partir de his-
toriais de navegación pola web ou, máis recentemente, a 
partir da información almacenada polo usuario en redes 
sociais, blogues etc.). Tamén se pode implementar un en-
foque semiautomático a partir de estereotipos, definin-
do categorías xenéricas para clasificar as ou os usuarios 
e seleccionando unha delas como perfil inicial unha vez 
que estes introduciron uns poucos datos relevantes. 

b. Realimentación de relevancia: as preferencias e necesi-
dades das e dos usuarios non son estáticas, senón que 
adoitan variar co tempo, do mesmo xeito que aparecen 
novos produtos e desaparecen outros. É, por tanto, ne-
cesario implementar mecanismos que permitan manter 
actualizados estes perfís, capturando novos datos e eli-
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minando información obsoleta. Existen dúas estratexias 
básicas: (i) Implícita, que infire información a partir da 
interacción da ou do usuario, de forma automática, non 
invasiva, aínda que imprecisa; e (ii) explícita, que lles 
pide aos usuarios unha valoración do seu interese nal-
gúns contidos, o que resulta nunha estratexia máis fia-
ble, aínda que invasiva, que debe usarse con prudencia 
porque pode causar rexeitamento. 

c. Esquecemento gradual: ten como obxectivo eliminar a 
información obsoleta.  Adoita implementarse unha fun-
ción de tempo capaz de medir a obsolescencia da infor-
mación almacenada nos perfís. É preciso ter en conta que 
o interese dunha ou dun usuario por un produto adoita 
diminuír de forma importante despois da súa adquisi-
ción e durante un tempo variable que depende da natu-
reza do produto e tamén do propio perfil do usuario. Por 
exemplo, cando unha persoa compra un coche é bastante 
común que o seu interese nos coches novos decreza de 
maneira importante e vaia crecendo a medida que se es-
gota a vida útil deste, aínda que é certo que esta depende 
do usuario (hai usuarios que os cambian frecuentemente 
e outros só cando xa non funciona ou as súas avarías son 
moi frecuentes). Por outra banda, se o obxecto da reco-
mendación é un libro, non parece probable que o interese 
dun usuario nos libros decreza coa mesma intensidade 
unha vez que se compra un. 

2. Sensibilidade ao contexto: ten como obxectivo solicitar in-
formación sobre a situación física e social en que se atopa 
a ou o usuario para maximizar a calidade das recomen-
dacións. Adóitase recoller información coma a localización 
xeográfica, a hora do día, a infraestrutura de conexión, as 
condicións físicas (ruído ambiente, iluminación etc.) ou 
mesmo o estado emocional (computación emocional). 
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3. Caracterización de contidos: é necesario dispoñer de infor-
mación precisa (metadatos) sobre os produtos que van ser 
obxecto de recomendación. Existen estándares (SCORM, 
MPEG7 etc.) que se apoian nun vocabulario controlado de 
clasificación e etiquetaxe de produtos, no que a inclusión 
de metadatos adoita recaer exclusivamente no fabricante 
ou no provedor do produto. O emprego de estándares ex-
pón problemas de índole práctica (en moitas ocasións os 
metadatos son escasos, cando non inexistentes; non é fácil 
motivar os provedores para que proporcionen descricións 
máis precisas ou completas) e social (o emprego de están-
dares dificulta a participación das e dos usuarios, polo que 
só se adoita expresar a visión dos produtores e non a dos 
seus consumidores).  

4. Algoritmo de filtrado: o seu obxectivo é medir a adecua-
ción dun contido aos intereses, preferencias ou necesida-
des dunha ou dun usuario ou grupo de usuarios. Segun-
do a estratexia que se siga para a o seu desenvolvemento 
existen dous tipos de algoritmos: 
• Baseados en memoria: empregan unha matriz coas 

valoracións das e dos usuarios sobre os produtos para 
recomendar e definen unha métrica de similitude en-
tre dous usuarios ou entre dous produtos. Cando hai 
unha nova valoración (implícita ou explícita), introdú-
cese na matriz. O seu custo computacional é elevado 
cando crece o número de usuarios ou produtos. 

• Baseados en modelo: empregan as valoracións das e 
dos usuarios para crear un modelo co que elaborar 
recomendacións. Teñen como principal inconveniente 
que cada vez que hai novas valoracións pode ser nece-
sario actualizar o modelo. 
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Segundo a estratexia seguida para estimar a adecuación de 
produtos a perfís, os algoritmos de filtrado clasifícanse en: 

• Demográfico: considera unicamente características 
persoais (idade, sexo, estado civil, profesión…) e adoita 
dar lugar a recomendacións xerais e imprecisas. 

• Baseado en contido: recomenda contidos similares aos 
que xa gustaron no pasado. Sofre de sobreespecializa-
ción, xa que adoita recomendar sempre o mesmo tipo 
de contidos obviando os novos. 

• Colaborativo: recomenda produtos que se atoparon 
relevantes para outros usuarios con gustos similares 
(veciños). Resolve a falta de diversidade dos algorit-
mos baseados en contidos, aínda que introduce tamén 
algúns inconvenientes: (i) Dispersión (sparsity pro-
blem): a medida que crece o número de produtos, faise 
máis difícil atopar usuarios con valoracións similares 
para uns mesmos contidos; (ii) Usuarios singulares 
(grey-sheep), ou usuarios con gustos pouco comúns, 
o que fai difícil atoparlles unha veciñanza; (iii) falsos 
veciños (fake neighbours) ou usuarios que teñen os 
mesmos gustos para un tipo de produtos, pero moi di-
ferentes para outros.  Outro inconveniente deste tipo 
de algoritmos é que presentan unha maior latencia de-
rivada dun maior custo computacional. 

• Híbridos: o seu obxectivo é xuntar as vantaxes dos al-
goritmos anteriores, evitando os seus inconvenientes. 
Unha estratexia moi común é recomendar contidos 
similares aos que figuran no perfil da ou do usuario 
(estratexia baseada en contidos), pero considerando 
dous recursos como similares cando os usuarios que 
mostran interese por un tenden a interesarse tamén 
polo outro. 
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Os sistemas recomendadores atopan utilidade nun conxunto 
crecente de aplicacións: contidos de televisión, contidos educati-
vos, publicidade e comercio electrónico, contidos e destinos turís-
ticos… 

Con todo, é importante sinalar que o emprego de sistemas re-
comendadores expón tamén aspectos éticos e legais. A súa efec-
tividade depende de acumular a maior información posible sobre 
as persoas, mentres que por cuestións de privacidade  aspírase  
a limitar o manexo desta información persoal por parte de enti-
dades comerciais ou administrativas. O xogo de equilibrios entre 
privacidade e calidade do servizo é obxecto de controversia e sus-
cita un debate intenso. 

Existe controversia tamén sobre quen é o propietario dos da-
tos. Aínda que nalgúns casos a resposta parece clara (datos demo-
gráficos, datos médicos, datos de consumo etc.), noutros non o é 
tanto. Así, os datos que se recollen a través de sensores instalados 
nos nosos coches, son nosos ou do fabricante? 

Por outra banda, gran parte do valor dos datos pode provir 
do seu emprego en obxectivos diferentes a aqueles para os que 
foron inicialmente recolleitos, co risco de que se usen para fins 
descoñecidos polos seus propietarios e a súa natureza dixital faci-
lita a copia e distribución. Ademais, os datos pódense reutilizar e 
aumentar o seu valor cando se relacionan con outros. 

Cabe pensar cal é o límite sobre o tipo de inferencias ou con-
clusións que se poden extraer da análise dos datos, xa que adoitan 
xurdir problemas como: 

• Perda de identidade: a información solicitada pode fa-
cer que a nosa identidade persoal se dilúa na dun colec-
tivo con características comúns. Mesmo pode ocorrer 
que algún día as empresas saiban máis de nós que nós 
mesmos e sexan capaces de moldear a nosa identidade 
ao seu antollo. 
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• Castigo anticipado: xa que é posible medir probabilida-
des de incorrer en comportamentos non desexados, é 
posible que se dea lugar a discriminacións que contra-
virían valores tan importantes coma a presunción de 
inocencia, a capacidade de decisión ou o libre albedrío. 

• Risco de exclusión para todas aquelas persoas para as 
que non é posible solicitar a información necesaria. 

A experiencia mostra que a investigación e as forzas do mer-
cado forzan a regulación existente ata revelar baleiros legais, que 
máis tarde son cubertos por nova lexislación. 
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 “ANTIOXIDANTES NATURAIS: OBTENCIÓN E 
APLICACIÓNS”

Herminia Domínguez
Catedrática de Enxeñería Química, Facultade de Ciencias, Campus de Ourense,

Universidade de Vigo. Académica Numeraria da RAGC

A conciencia crecente por parte das persoas consumidoras 
respecto da protección do medio e da saúde incentivou a demanda 
de produtos de orixe natural como alternativa a outros de orixe 
sintética, unha tendencia que tamén se observa na preferencia 
polos antioxidantes naturais. Nesta conferencia preséntase unha 
visión das funcións tecnolóxicas dos antioxidantes como axentes 
para evitaro u retardar a oxidación en diversos produtos, espe-
cialmente os formulados con aceites ou graxas. Móstranse as van-
taxes fronte a algúns antioxidantes de orixe sintética e resúmense 
algúns aspectos en relación coa súa obtención e aplicacións.

Oxidación 

Os antioxidantes son “substancias que, estando presentes a 
baixas concentracións, en relación coas dos substratos que deben 
protexer, poden atrasar ou inhibir significativamente a oxidación 
do devandito substrato”. Esta definición universal é válida tanto 
para a protección en sistemas alimentarios e cosméticos coma a 
nivel biolóxico, pois a oxidación é un proceso que afecta a lípidos, 
proteínas e azucres. 

Na figura 1 móstrase un esquema das etapas do proceso de 
oxidación lipídica, unha secuencia de reaccións en serie iniciadas 
en presenza de luz, calor ou catións metálicos. O ataque ás dobres 
ligazóns dos ácidos graxos dá lugar á formación de especies radi-
calarias altamente reactivas e inestables, que cando tenden a cap-
turar electróns doutras moléculas inducen etapas posteriores de 
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propagación destes radicais libres, e só cando se forman produtos 
estables termina o proceso.

Figura 1. Mecanismo de oxidación lipídica, clasificación de antioxidantes 
segundo o seu modo de actuación e exemplos

A oxidación dos lípidos pódese inhibir ou retardar de diversos 
modos; por iso, en función do mecanismo e do momento de actua-
ción, os antioxidantes poden clasificarse en: 

- antioxidantes primarios, que rompen a reacción en cadea da 
oxidación mediante a doazón de hidróxeno e a xeración de radi-
cais máis estables 

- antioxidantes secundarios, que retardan a oxidación me-
diante outros mecanismos, quelan metais, secuentran osíxeno, 
rexeneran antioxidantes primarios ou mediante a descomposi-
ción de hidroperóxidos a especies non radicalarias. Adóitanse 
usar en combinación sinérxica cos antioxidantes primarios.

A nivel biolóxico, a actividade metabólica normal pode xerar 
radicais libres con diversas funcións, coma as de sinalización ou 
defensa. O organismo tamén está exposto a outros radicais libres 
de procesos patolóxicos e do ambiente, como os inducidos pola 
radiación ou a contaminación, e dispón dun complexo sistema 

Iniciación (     , Cu++, Fe+++,     )
Formación de radicales 
(ROO•, RO• , R•)

Propagación (O2)
R• + O2 → ROO•

ROO• + RH  ROOH + R•

RO• + RH  ROH + R•

Terminación de la cadena
2 R•      
R• + RO•

2  Productos estables                                        
2 RO•

2 

Ruptura de cadena
Galato de propilo (E310), Butilhidroxianisol (BHA, E320), 

Butilhidroxitolueno (BHT, E321), Tocoferoles (E308) 

Quelatante
Ácido fosfórico (E-338), Sales ortofosfóricas (E339), 

Ortofosfatos (E-341, 341iii) 
Acido tartárico (E-334), Tartratos (E-335, E-336, E-337)

Ácido cítrico (E-330), Citratos (E-331, E-332, E-333)

Secuestrante de O2
Ácido ascórbico (E-300), Ascorbatos (E-301, E-302, E-303)

Ácido eritórbico (E-315), Eritorbato sódico (E-316)

Primarios

Secundarios
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antioxidante perfectamente deseñado para bloquear o exceso de 
radicais libres. Só cando os antioxidantes endóxenos, que inclúen 
sistemas encimáticos (superóxido dismutasa, catalasa, glutation 
peroxidasa etc.) e non encimáticos (ceruloplasmina, ferritina, 
transferrina e albúmina), e os antioxidantes esóxenos (vitaminas, 
minerais, compostos fenólicos, carotenoides etc) non son capaces 
de compensar os efectos prexudiciais dos radicais libres, se chega 
a situacións de desequilibrio ou estrés oxidativo que poden indu-
cir o desenvolvemento de diversas enfermidades.

A incorporación de antioxidantes en produtos alimentarios e 
cosméticos realízase coa finalidade de protexelos fronte ao ata-
que de especies radicalarias para manter o valor nutritivo, as 
propiedades organolépticas, a textura e evitar a xeración de com-
postos que poidan comprometer a seguridade destes produtos. Os 
antioxidantes alimentarios son un grupo de aditivos cuxa aplica-
ción está regulada por distintas axencias gobernamentais que es-
tablecen a dose permitida, en base á inxesta diaria admisible, para 
evitar efectos prexudiciais na saúde. Na Unión Europea, a Axencia 
Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) establece os permiti-
dos para uso alimentario:

- naturais, por exemplo, ácido ascórbico (E300), tocoferoles 
(E306) e extractos de romeu (E392)

- sintéticos análogos aos naturais ou derivados de naturais, 
por ex. tocoferoles e derivados (E307-E309), ácido ascórbico e as-
corbatos (E301-E303)

- sintéticos, por exemplo, butilhidroxianisol (BHA, E320), bu-
tilhidroxitolueno (BHT, E321) e galato de propilo (E310) 

Os antioxidantes naturais son seguros e efectivos e poden em-
pregarse en distintos países e sen límite de dose (quantum satis), 
aínda que en determinados produtos se recomenda evitar un uso 
excesivo de ácido ascórbico e ascorbatos debido aos posibles efec-
tos prooxidantes. Outros aditivos, clasificados de acordo con di-
versas funcións (acidulante, colorante, estabilizante, etc.), poden 
tamén actuar como sinérxicos de antioxidantes ou como antioxi-
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dantes secundarios, entre eles os lactatos, citratos, tartratos, fos-
fatos, ácido málico e malatos, ácido adípico e adipatos. 

Aínda que os antioxidantes sintéticos ofrecen vantaxes deri-
vadas principalmente do seu menor custo e alta actividade, o uso 
crecente dos antioxidantes naturais nos mercados alimentario e 
cosmético viuse favorecido porque algúns antioxidantes naturais 
tamén ofrecen vantaxes tecnolóxicas en relación co seu amplo es-
pectro de solubilidade (táboa 1). Ademais, a controversia xerada 
polos efectos alerxénicos e carcinoxénicos dalgúns antioxidantes 
sintéticos impulsou un maior esforzo na procura e desenvolve-
mento de novas fontes de antioxidantes máis seguros.

Táboa 1. Vantaxes e desvantaxes dos antioxidantes sintéticos e dos naturais

Antioxidantes sintéticos Antioxidantes naturais

Baixo custo Elevado custo, dependendo da fonte e 
do proceso de obtención

Uso amplo Uso limitado a algúns produtos

Actividade media/alta Actividade baixa/media/alta

Baixa solubilidade en auga Amplo espectro de solubilidade

Posible acumulación en tecido 
adiposo Metabolízanse completamente

Toxicidade a doses elevadas Posibilidade de uso quantum satis

Preocupación crecente pola 
seguridade Percibidos como inocuos

Interese decrecente Interese, uso e aplicacións crecentes
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Fontes, obtención e aplicacións

Para solucionar unha das maiores desvantaxes dos antioxi-
dantes naturais, en relación co seu maior custo fronte ao dos sin-
téticos, é preciso dispor de fontes baratas e procesos optimizados 
e eficaces para a súa obtención. Destaca o potencial que ofrecen os 
subprodutos e residuos das actividades forestal, agrícola e da in-
dustria alimentaria, pola súa distribución ampla e o seu carácter 
renovable. Ademais, estas materias primas poden ser unha fonte 
renovable de diferentes compostos con propiedades antioxidan-
tes e estruturas químicas diversas; algúns exemplos móstranse 
na táboa 2. Entre eles destacan os compostos fenólicos que se pro-
ducen como metabolitos secundarios de plantas, algas e cogome-
los. Dada a súa gran diversidade estrutural, ampla distribución e 
variedade de actividades biolóxicas atraeron un interese crecente. 
Outro grupo importante constitúeno os carotenoides, clasificados 
como colorantes (E160a-E161g), que tamén ofrecen protección 
fronte á oxidación. Os péptidos bioactivos, formados por entre 2 
e 20 aminoácidos, presentan diversas propiedades biolóxicas de 
interese e destaca o seu potencial para protexer fronte á oxida-
ción de proteínas. Diversos oligosacáridos, algúns empregados 
habitualmente como fibra dietética con propiedades prebióticas, 
posúen propiedades antioxidantes. Tamén mostran esta activida-
de os produtos de Maillard ou do pardeamento non encimático, 
que se xeran durante o procesado de alimentos en condicións de 
elevada temperatura.
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Táboa 2. Exemplos de compostos naturais con propiedades antioxidantes, 
outras actividades biolóxicas de interese e principais fontes

Composto Exemplo Algunhas 
actividades

Fontes conven-
cionais e de baixo 
custo

Carotenoi-
des 

Licopeno, astaxanti-
na e luteína

Colorantes.

Protección fronte a 
diabetes, enfermida-
des cardiovascula-
res, neurodegenera-
tivas, osteoporoses, 
saúde de ollos e pel

Froitas e verduras, 
macroalgas, 
microalgas

Compostos 
fenólicos

Ácidos hidroxiben-
zoicos e hidroxici-
námicos, cumarinas, 
flavonoides, lignanos, 
estilbenos e taninos

Antiinflamatoria

Antimicrobiana

Antitumoral

Froitas e verduras

residuos agrícolas, 
forestais e 
industriais

Oligosa-
cáridos

Inulina, arabinooli-
gosacáridos e oligó-
meros de alginato

Prebiótica

Antialérxica

Residuos agríco-
las e da industria 
alimentaria

Péptidos
Lactorfinas, casoqui-
ninas, casoplatelinas 
e lunasina

Antihipertensiva

Antimicrobiana

Antitrombótica

Hipocolesterolémica

Leite, ovos, carne, 
legumes, cereais 
etc.

Residuos da indus-
tria alimentaria
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Para a obtención de antioxidantes naturais a partir de diver-
sas fontes requírense etapas de extracción sólido-líquido e de 
refinado ou purificación posterior. Aínda que estas tecnoloxías 
están establecidas na industria, algunhas delas poden presentar 
desvantaxes en canto ao emprego de disolventes orgánicos non 
renovables e tóxicos, a necesidade de tempos prolongados de ope-
ración, que levan a un maior consumo enerxético, e a posibilidade 
de degradación dalgúns compostos. O desenvolvemento e apli-
cación de tecnoloxías emerxentes, baseadas principalmente na 
intensificación de procesos e no emprego de disolventes verdes, 
permite reducir os tempos de operación á vez que se mantén ou 
mellora a selectividade do proceso e a calidade dos produtos. 

Os antioxidantes naturais incorpóranse para prolongar a vida 
útil de produtos de alimentación humana e animal, cosmética, 
nutracéutica e farmacéutica. Debido a que posúen outras propie-
dades biolóxicas, poden achegarlle valor engadido aos produtos e 
empregarse en alimentos ecolóxicos ou orgánicos ou para grupos 
de poboación que demandan ingredientes menos alerxénicos.

Os extractos naturais poden empregarse en mesturas con ou-
tros antioxidantes naturais ou sintéticos e poderían proporcionar 
efectos sinérxicos en comparación cos observados cos compos-
tos individuais. Este efecto obsérvase, entre outras posibles, nas 
mesturas de ácido ascórbico con tocoferoles, ou con antioxidantes 
sintéticos como BHT e BHA, ou nas mesturas de tocoferoles con 
extracto de romeu ou con carotenoides. 

Consideracións finais

Os antioxidantes, tanto os naturais coma os de sínteses, están 
sometidos á mesma lexislación, que garante a súa seguridade e 
regula o seu uso. Aínda que os antioxidantes naturais presenten 
menor actividade, nalgúns casos poden achegar vantaxes tecno-
lóxicas e outras actividades biolóxicas. Ademais, a súa obtención 
a partir de fontes infrautilizadas ou subprodutos agrícolas, fores-
tais e da industria alimentaria, ofrece un uso máis racional dos 
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recursos e unha opción máis sustentable que a súa preparación a 
partir de recursos non renovables. Durante a súa obtención con-
vén empregar tecnoloxías limpas, que favorezan os aspectos am-
bientais e a seguridade dos produtos. Para aproveitar o potencial 
dos antioxidantes naturais é recomendable explorar sinerxías con 
outros antioxidantes naturais ou sintéticos e coñecer posibles ac-
tividades biolóxicas de interese que poderían permitir o desen-
volvemento de novos produtos alimentarios, cosméticos e nutra-
céuticos.
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“TESTEMUÑAS SILENCIOSAS: O QUE O ADN NOS CONTA 
DUN FEITO CRIMINAL”

M.ª Victoria Lareu Huidobro
 Catedrática de Medicina Legal e Forense, directora do Instituto de Ciencias 

Forenses, Universidade de Santiago de Compostela.

A xenética forense é unha rama da medicina legal que utiliza 
os coñecementos científicos da xenética para resolver problemas 
xudiciais, policiais e, nalgúns casos, particulares. Grazas aos no-
vos avances en xenética forense pódense analizar mostras tan pe-
quenas como unha mancha de sangue do tamaño da cabeza dun 
alfinete ou do ADN extraído dunha pegada dactilar, polo que teñen 
grande importancia na resolución de problemas de criminalísti-
ca biolóxica ou noutras análises relativas a investigacións biolóxi-
cas de parentesco, identificación de persoas desaparecidas, terro-
rismo etc. 

Os novos polimorfismos de ADN proporciónannos informa-
ción sobre a orixe bioxeográfica, a cor do pelo, de ollos e de pel, e 
a idade dunha persoa a través da análise dunha mostra biolóxica 
que deixou no lugar dos feitos.

Nesta charla abordaremos os novos avances da xenética fo-
rense e as posibilidades desta ciencia na resolución de casos de 
criminalística biolóxica.
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“TRIS-TRAS, COAS MATEMÁTICAS O TERÁS”

M. Victoria Otero Espinar
 Catedrática de Análise Matemática, Universidade de Santiago de Compostela, 

vicepresidenta da Real Sociedad Matemática Española.

Son moitos os fitos das matemáticas que contribúen a facer 
do mundo un lugar mellor. Nesta charla mostraranse algúns que 
teñen que ver cos avances da ciencia e da tecnoloxía, a organiza-
ción das nosas sociedades, o carácter esencial das matemáticas 
para cumprir os obxectivos de desenvolvemento sostible e como 
as matemáticas están presentes en todo o que facemos.
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“AUGA RESIDUAL: DE RESIDUO A RECURSO”

María Teresa Moreira Vilar
 Catedrática de Enxeñería Química, Centro de Investigación Interdisciplinar en 

Tecnoloxías Ambientais (CRETUS), Universidade de Santiago de Compostela.

Existe a crenza popular de que a auga residual é un refuga-
llo ou unha carga contaminante da que hai que desfacerse e que 
ameaza con destruír o ecosistema da zona na que se verte. Aínda 
que ben é certo que unha vertedura directa produce numerosos 
efectos adversos sobre o medio (como, por exemplo, a eutrofiza-
ción), a auga residual é, en realidade, un recurso valioso. A materia 
orgánica, o nitróxeno e o fósforo son algúns dos seus compoñen-
tes máis proveitosos e poden transformarse en toda unha serie de 
produtos enerxéticos e fertilizantes. Con todo, o seu procesamen-
to ou tratamento non é sinxelo e require toda unha serie de eta-
pas nas que se separan cada un dos seus elementos ou recursos 
ou os eliminan. Para iso, as instalacións de tratamento de augas 
residuais actuais, tamén coñecidas como depuradoras, deben evo-
lucionar e redeseñarse tendo en conta esta idea de recuperación 
e reutilización (clave á hora de adoptar un modelo de economía 
circular). Dentro deste contexto e cunha mirada ao futuro, nesta 
charla búscase informar acerca dos cambios que sufriron as plan-
tas de tratamento de augas residuais ao incorporar novos avances 
tecnolóxicos que permiten facelas non só máis eficientes e rea-
proveitar en múltiples aplicacións unha auga de maior calidade, 
senón que reducen o seu impacto sobre o medio. 
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“CIBERSEGURIDADE: QUE SON OS HACKERS E POR QUE 
PRECISAMOS DELES”

Manuel Caeiro Rodríguez
 Profesor contratado doutor en Enxeñería Telemática, Escola de Enxeñería de 

Telecomunicación, Universidade de Vigo.

Os hackers éticos traballan para empresas atacando os seus 
propios sistemas informáticos co obxectivo de determinar ca-
les son os seus puntos vulnerables, para así poder fortalecerse e 
evitar ataques realmente maliciosos. Os posibles puntos de ata-
que inclúen os sistemas informáticos, os dispositivos e as redes 
de comunicacións, pero tamén as persoas usuarias e o persoal, 
pois a través de técnicas de enxeñería social poden ser vítimas 
de enganos coma a suplantación de identidade ou a recepción de 
mensaxes fraudulentas. A ciberseguridade precisa bos hackers 
que saiban escudriñar nas tecnoloxías e no uso que as persoas 
facemos delas, para así ir sempre un paso por diante de quen nos 
quere facer mal.



 68

III Conferencias “AÍDA FERNÁNDEZ RÍOS”

“MICROALGAS: MICROBIOS QUE FAN FUNCIONAR O 
PLANETA EN SEGREDO”

M.ª Ángeles Cid Blanco
 Catedrática de Microbioloxía, Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña.

As microalgas, descoñecidas para a maioría das persoas, son 
organismos diminutos e incribles. Os seus antepasados cambia-
ron o planeta e ocasionaron o primeiro episodio de contaminación 
ambiental ao producir enormes cantidades de osíxeno. De feito, 
máis da metade do osíxeno que respiramos provén da súa activi-
dade fotosintética. Na actualidade, ademais de seguir sostendo a 
vida nos océanos formando o fitoplancto, tamén se cultivan para 
obter alimento, utilízanse en acuicultura, son unha fonte de bio-
combustibles, e mesmo podemos atopar algúns compoñentes de 
microalgas en produtos cosméticos. Pero tamén existe un lado 
escuro, xa que algunhas son tóxicas e, doutra banda, a actividade 
fundamental de todas elas está en perigo por mor da contamina-
ción que xeramos os humanos.
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