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ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ | PERFIL 

Ángel Carracedo Álvarez é, probablemente, o científico que traballa en Galicia de 

maior proxección internacional. Licenciado en Medicina pola Universidade de 

Santiago (1978) e doutor en Medicina pola mesma institución (1982), en ambos os 

casos con premio extraordinario, creou un grupo que se converteu en líder mundial 

en xenética forense e de referencia en xenómica comparada e de poboacións. Foi 

pioneiro, desde o Instituto de Medicina Legal de Santiago, que dirixe desde 1994, 

na introdución de novas tecnoloxías para a identificación forense mediante a 

xenética molecular, técnicas que se implantaron de forma rutineira nos 

laboratorios de todo o mundo. Participou en máis de tres mil pericias e foi requirido, 

xunto aos seus colaboradores, en casos famosos como o crime de Alcáser, o 11-M 

ou na identificación das vítimas do tsunami do sueste de Asia, entre moitos outros. 

 

Carracedo é catedrático de Medicina Legal, pero desde a dirección do grupo de 

medicina xenómica, formado por unhas noventa persoas de polo menos dez 

países, converteuse no Leonardo Dá Vinci da xenética. Toca todos os paus cun 

afán renacentista de procura do coñecemento e da súa aplicación posterior en 

beneficio da sociedade, desde a xenética forense, á clínica e a de poboacións 

pasando por áreas incipientes como a farmacoxenética, coa esperanza de 

alcanzar fármacos á carta que respondan as necesidades particulares de cada 

paciente en función do seu perfil xenético. 

 

No campo da oncoloxía clínica ha aberto novas vías para a identificación dos 

xenes do cancro de colon, mama e tiroide, e no dos trastornos xenéticos para a 

detección das bases moleculares da esquizofrenia ou a depresión postparto. No 

ámbito da neuroxénetica traballa na procura de mutacións relacionadas co 

Alzhéimer ou na identificación dos mecanismos moleculares asociados á 

hemicrania ou a enfermidades raras como a ataxia ou a Enfermidade de Charcott-

Marie-Tooh, mentres que na área cardiovascular dirixe a súa atención ao estudo 

das variacións xenéticas asociadas á morte súbita cardíaca ou ao diagnóstico 
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xenético da miocardia hipertrófica. 

 

O seu amplo equipo tamén dedica unha parte moi importante ao labor asistencial, 

neste caso desde a Fundación Pública Galega de Xenómica, institución 

dependente da Xunta e que situou na vangarda de España. O centro realizou o 

pasado ano máis de 17.000 probas xenéticas, a maioría desenvolvidas con 

tecnoloxía propia para a detección de enfermidades raras mediante polo menos 

trinta test que non se practican en ningunha outra parte do mundo. De feito, cada 

vez é maior o número de países que recorren aos servizos dos investigadores 

galegos. 

 

Ángel Carracedo, que tamén é director do nodo principal do Centro Nacional de 

Genotipado, con base en Santiago, dedicou unha especial atención nos últimos 

anos á farmacoxenética, área na que converteu a Galicia nun referente europeo 

na procura de fármacos máis eficaces e sen efectos secundarios a partir do perfil 

xenético do enfermo. Neste ámbito é o coordinador do programa Diana, financiado 

pola Fundación Pedro Barrié da Maza, que xa logrou patentar un chip de ADN que 

detecta nun día o cancro folicular de tiroides ou un método analítico que permite 

descubrir no sangue se as persoas con enfermidades cardiovasculares tomaron ou 

non a medicación. É só unha mostra de que o seu traballo e a do seu equipo 

permitiulle acceder á colaboración con empresas e institucións e recibir o apoio da 

Xunta, o Estado ou a Unión Europea para o financiamento dos seus proxectos. 

 

As cualidades científicas de Ángel Carracedo tampouco se poderían entender sen 

o seu perfil humano. Ten, a pesar da súa fráxil aparencia, unha enorme 

determinación e capacidade para sacar adiante os seus proxectos desde o traballo, 

a curiosidade, o talento e o sacrificio. E reúne unha capacidade especial para 

formar equipos, para rodearse de xente dunha enorme cualificación á que soubo 

consentir e incentivar. A súa maior frustración é, de feito, non poder ofrecer a todos 

unha estabilidade e unhas condicións dignas, porque sempre abunda en que, máis 
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importante que as infraestruturas científicas, é o capital humano. Evita sempre o 

personalismo e adoita a repetir, á menor ocasión, que moitos dos méritos que se 

lle outorgan corresponden ao traballo do seu equipo. Pero o que parece un tópico 

dito por outros, no seu caso é froito da súa convicción máis profunda. E sempre 

recoñeceu o mérito dos seus colaboradores cando foi distinguido con premios de 

enorme relevancia nacional e internacional. Carracedo foi Premio Galicia de 

Investigación; Premio Novoa Santos, concedido polos médicos galegos; Medalla 

Galien, o galardón máis importante en investigación farmacolóxica; Premio Rei 

Jaime I, concedido por vinte premios Nobel; Medalla de Galicia, Cruz ao Mérito 

Policial e Doutor Honoris Causa por varias universidades. 

 

Outra proba de que o seu traballo foi recoñecido máis aló de España é a súa 

participación en numerosas sociedades científicas. Foi presidente da Sociedade 

Internacional de Xenética Forense e na actualidade é vicepresidente da Academia 

Internacional de Medicina Legal, así como presidente da Academia Mediterránea 

de Ciencias Forenses e presidente da Sociedade Española de Farmacoxenética e 

Farmacoxenómica. 

 

A súa traxectoria profesional tamén ten reflexo na publicación de artigos de 

investigación nas revistas de maior impacto científico. Publicou máis de 340 

artigos sobre medicina xenómica, xenética clínica e xenética forense e de 

poboacións, que tamén foron aceptados por publicacións da máxima relevancia 

como Science ou Nature. Neste ámbito tamén é editor da revista Forensic Science 

International: Genetics e membro de quince revistas internacionais de xenética e 

medicina forense. 
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ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ | CURRÍCULO 

· Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago (1978) e Doutor en 
Medicina pola mesma Universidade (1982), ambos con premio extraordinario. 

· Director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Consellería de 
Sanidade - Xunta de Galicia), Catedrático de Medicina Legal e Director do 
Instituto de Medicina Legal de Santiago (desde 1994). Director do Centro 
Nacional de Genotipado (nodo USC). Membro do CIBER de enfermidades 
raras (CIBERER) O grupo de investigación que dirixe, Grupo de Medicina 
Xenómica, consta dun noventa investigadores de, polo menos, 10 países. 

· 10 libros e 340 artigos en revistas SCI en medicina xenómica, xenética clínica e 
xenética forense e de poboacións incluíndo artigos en “Nature”, “Science”, 
“Nature Genetics”, “PNAS”, “American Journal of Human Genetics”, ademais 
das principais revistas de xenética e medicina forense. 

· Dirección de Teses Doutorais (52, todas coa máxima cualificación e 19 con 
Premio Extraordinario do Doutoramento). 

· Membro do board de sociedades nacionais e internacionais de xenética e 
cancro. Presidente da Sociedade Española de Farmacoxenética e 
Farmacoxenómica. Vicepresidente da Academia Internacional de Medicina 
Legal (desde 2000). Presidente da Academia Mediterránea de Ciencias 
Forense. Expresidente da International Society for Forensic Genetics. Membro 
de organismos reguladores (EMEA, Forensic DNA Regulator UK, DNA ISFG 
Commission). 

· Editor da revista “Forensic Science International: Genetics” e membro do 
consello editorial de 15 revistas internacionais de xenética e Medicina forense. 

· Recibiu numerosos premios de investigación entre os que destacan Premio Rei 
Jaime I, Medalla Galien, Premio Galicia de Investigación, Medalla Castelao, 
Premio Novoa Santos, Medalla de Galicia, Cruz ao Mérito Policial, entre outros. 

· Doutor Honoris Causa por varias universidades. 
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