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NOTAS BIOGRÁFICAS DE MARISOL SOENGAS 

 

Na meirande parte dos artigos e entrevistas a Marisol Soengas  defínena 

como unha “ das investigadoras máis prestixiosas do mundo na loita contra 

o melanoma” , “unha das máis premiadas do mundo polos seus avances na 

loita contra o melanoma” ou “ nome que se escribe con maiúsculas no eido 

da investigación”.   Unha das 

súas últimas investigacións, con 

ratos bioluminiscentes foi 

bautizada pola prestixiosa 

revista Naturem, como a 

“investigación biomédica do 

ano”. A sociedade para a 

Investigación do Melanoma 

concedeulle o prestixioso  

premio Estela Medrano “polos 

seus avances e contribucións a 

ciencia e porque coordina 

múltiples proxectos nacionais e 

internacionais e a súa  

participación en comités 

científicos de centros de investigación punteiros no estudo do cancro”. 

Todo isto e moito máis e a traxectoria profesional desta muller. 
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Marisol Soengas nace na Aldea do Monte, Ventosa, Agolada,  no ano 

1968, pero parte da súa infancia pásaa en Fonfría,  Antas de Ulla, na  súa 

casa paterna, na que acostuma a vir a descansar nas súas vacacións e lugar 

onde viven os seus pais de maneira permanente. 

Aos dous anos marcha con seus pais á Coruña, mais pasa grandes 

tempadas en Fonfría.  Dende pequeniña ten gran vocación  pola 

investigación.  Conta ela que dende os cinco anos xa dicía que quería ser 

científica, a pesares de non vir de ningunha tradición familiar relacionada 

coa investigación. A curiosidade e afán de descubrir e inherente ao seu 

carácter. Sempre comenta que foron moi importante para ela os profesores 

de bioloxía que tivo no bacharelato, servíndolle de estímulo.  

Empeza a carreira de bioloxía na Universidade de A Coruña, facendo 

prácticas no laboratorio dende segundo de carreira. Marcha rematar a 

carreira a Madrid a Universidade Autónoma e alí, en cuarto curso, decátase  

de que o mellor laboratorio  é  o de Margarita Salas, no Centro de Bioloxía 

Molecular Severo Ochoa, no que é recibida por esta e inicia a carón dela 

unha inesquecible etapa, sentíndose moi orgullosa de ser unha 

“Margarito”, ao lado doutras figuras tamén moi relevantes no panorama da 

ciencia en España como foron María Blasco ( directora do Centro Nacional 

de Investigacións Oncolóxicas) ou Cristina Garmendia (exministra de 

Ciencia e Innovación). Fai o doutorado na Universidade Autónoma 

concedéndoselle  o Premio Extraordinario de Doutoramento. 

En 1997 empeza  a súa vida de investigación en EEUU, primeiro en Nova 

York, no prestixioso , Cold Spring Garbor Laboratory ( con 8 premios Nobel) 

e entre 2002 e 2008 na Universidade de Míchigan. 
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No 2009, regresa a España  e entra a traballar no CNIO, di ela que veu a 

España porque este centro ten unha elevada calidade investigadora.  

 

Labor desenvolvida no CNIO: 

 Dirixe o grupo de melanoma e supervisa a formación de novos 

investigadores porque e decana de asuntos científicos do CNIO. 

Dende a súa chegada, Marisol Soengas traballa principalmente en 

entender como se inicia e progresa o melanoma, para así pódelo atacar 

máis eficientemente dende o punto de vista terapéutico. Entre as súas 

aportacións neste eido está a identificación de biomarcadores que 

distinguen lunares benignos de melanomas, múltiples xenes que 

determinan a agresividade e capacidade metastásica dos tumores así como 

o desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas. Un aspecto moi 

importante para Marisol Soengas é que a investigación poda aplicarse en 

pacientes, así descubriron un composto que ten un mecanismo de acción 

moi novidoso, porque induce a autodixestión das células tumorais e 

ademais actúa sobre o sistema inmune. Este composto  licenciouse a 

BIONCOTECH, unha empresa que crearon como SPIN-OFF no CNIO a través  

da cal se está probando o B-112, un derivado do citado composto co que 

están os ensaios clínicos en fase I. 

Pero a investigación pola que recibe máis galardóns é a creación duns 

ratos bioluminiscentes que os bautiza co nome MetAlert. O melanoma e un 

cancro, que con un milímetro xa e capaz de facer metástase, e iso é o que 

o convirte en moi perigoso ademais da súa capacidade de mutar. A 

investigación de Marisol Soengas, logra determinar nestes ratos,  onde se 

vai producir a metástase, a onde vai emigrar esa célula da pel: pulmóns, 

cabeza, fígado... Antes de viaxar da célula cara ao órgano a invadir, 
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empézanse a constituír vasos linfáticos, e este proceso podémolo ver, 

nestes ratos tan especiais, iluminándose estes camiños antes de producirse 

a metástase.  

Neste mesmo traballo, identificaron tamén unha serie de proteínas que 

activan a distancia á metástase, así descubriron que cando a proteína 

Midkine está aumentada os pacientes teñen peor prognóstico. A 

investigación  abre máis oportunidades, porque cando Midkine se inhibe, a 

metástase tamén se bloquea. 

 

Premios 

Ten recibido pola súa traxectoria profesional multitude de premios. 

- Premio Extraordinario á tese doutoral. 

- No 2009, a Xunta de Galicia concédelle o premio María Josefa 

Wonenburger Planells, en recoñecemento a súa traxectoria 

profesional. 

- Life Sciencia Biomedical Scholar Award da Universidade de 

Míchigan. 

- Leudemia and lymphoma societym of america. 

- O Diana  Ashby Young investigator award de la society for 

melanoma research. 

- Placa de honor 2018,da Asociación Española de Científicos. 

- Medalla Fritz Anders de 2019 outorgado pola European Society 

oj Pigment cell Resarch, entregado  pola súa contribución á 

investigación básica e traslacional do melanoma e polos seus avances 

para lograr un mellor tratamento para este tipo de tumor. 

- Nomeada Académica pola Academia de Farmacia de Galicia. 
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- Premio Estela Medrano, concedido pola Sociedade para a 

Investigación do  Melanoma, entregado no congreso mundial do 

melanoma en Australia, dentro da especialidade, é o máis importante  

ante 1500 participantes de todo o mundo. O galardón recoñece a 

destacada traxectoria de Marisol Soengas no eido da investigación do 

melanoma. 

- III Edición dos Premios Constantes e Vitales , iniciativa da Sexta 

e a Fundación Axa, recoñecendo o traballo que revolucionou o campo 

da investigación en melanoma. 

Marisol traballa pola incorporación da muller ao mundo  

científico, recibindo varios premios que acreditan esta contribución: 

- Executivas de Galicia premia en 2017 a Marisol Soengas como 

recoñecemento a súa traxectoria investigadora e por contribuír co 

seu traballo a dar visibilidade o   papel da muller na ciencia. 

- Fundadora do grupo Mulleres Influentes de Galicia dentro da 

iniciativa Mulleres Influentes de España co fin de visibilizar o  papel  

e liderado que as mulleres están exercendo na nosa economía e na 

sociedade gracias a os seus logros profesionais e despois de haber 

alcanzado posicións de relevancia nas súas respectivas áreas.  

- Premio WomenCeo, en recoñecemento ao seu labor e 

compromiso para visibilizar o traballo das mulleres científicas. 

- Elixida entre as Top 100, Mulleres Lideres de España na 

categoría de académicas e investigadoras. 

- Premio Muller Sesderma , xunto a outras moitas mulleres dos 

distintos eidos: Ana Rosa Quintana, Paloma San Basilio, Rosa 

Montero.. e Marisol Soengas no eido da ciencia outorgado pola 

fundación Sesderma. 
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Publicacións 

 Os seus traballos de investigación foron publicados nas mellores 

revistas científicas do mundo: Cell, Cáncer Celll , Nature Cell Biology, 

Nature Communications etc. 

 

Colaboracións  

Colabora con varias institucións dedicadas ao estudo do 

melanoma por todo o mundo, entre outras a Universidade de 

Edimburgo, en Reino Unido, Universidade de Pensilvania, Instituto 

Wistar de Filadelfia e Monte Sinaí de Nova York , o Instituto de 

Investigación  Vall d´ Hebrón o Instituto Bellvitge e o Clinic, etc. 

En Galicia mantén contactos de investigación co Centro de 

Investigación Avanzada e co Instituto de Investigación Biomédicas 

cos que  colabora directamente. Parécelle moi interesante o traballo 

que se está a facer nos grupos de investigación en Santiago de 

Compostela e Vigo pero bota de menos o apoio que noutras 

comunidades hai á investigación como en Cataluña o proxecto Icrea 

e no País Vasco co Ikerbarque. 

A derradeira nota a súa  brillante traxectoria acaba de poñela 

Consello Europeo de Investigacións , concedendo a axuda máxima de 

2 millóns e medio de euros, para continuar por cinco anos a súa 

investigación METALERT-STOP, como se forman as metástases no 

melanoma e podelas tratar de forma máis eficiente. 

A importancia desta axuda, dínolo o feito de que o solicitaran as 

1900 investigacións máis punteiras da Unión Europea e solo foran 

concedidas a 189 proxectos. 
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As ERC Advanced Grants concédense a proxectos que teñan a 

capacidade de abrir liñas moi innovadoras e orixinais e contribuír a  

resolución de retos científicos pendentes de resolver, levados a cabo 

por investigadores europeos líderes nos seus respectivos campos que 

teñan unha traxectoria novedosa, orixinal e relevante na que  nos  

últimos 10 anos  conseguiran importantes achados científicos ( Web 

CNIO). 

 

 

 

 


