
El grup d’Enginyeria de proteïnes cerca candidats per sol·licitar una beca de doctorat FIUdG2018 de 

la Universitat de Girona dins del projecte “Caracterització de l’activitat antitumoral de variants de la 

ribonucleasa pancreàtica humana”.  

Requisits dels candidats 

 Grau en Biologia, Biotecnologia, Biomedicina, Farmàcia o estudis equivalents i màster que 

doni accés a un programa de doctorat 

 Nota mitjana (ponderada 80% grau, 20% màster) superior a 8. 

 No haver obtingut d’altres ajudes de qualsevol programa competitiu de formació 

d’investigadors (FI, FPI, FPU, FIS, etc) 

Característiques de l’ajut 

 Durada de 3 anys 

 Retribució de 1325 euros bruts mensuals 

Interessats enviar C.V. a l’adreça antoni.benito@udg.edu abans del 19 d’abril. 

 

PROJECTE 

Encara que en els darrers anys s’han produït grans avenços en la teràpia contra el càncer i tot i que 

la quimioteràpia continua essent un dels pilars del tractament oncològic, la majoria de fàrmacs 

disponibles són mutagènics, poc selectius, presenten efectes secundaris severs i poden aparèixer 

resistències al tractament. A més a més, molts dels tractaments són inefectius per a la subpoblació 

de cèl·lules mare tumorals (CSCs) que són les responsables de les recaigudes després del tractament 

quimioterapèutic i de l’aparició de metàstasis. 

El grup de recerca d’Enginyeria de Proteïnes de la Universitat de Girona ha desenvolupat en els 

últims anys una bateria de variants de la ribonucleasa (RNasa) pancreàtica humana que són 

citotòxiques per a cèl·lules tumorals degut a la seva capacitat d’actuar en el nucli cel·lular (Bosch et 

al., Biochemistry (2004) 43, 2167; Tubert et al., Invest. New Drugs (2010) 29, 811; Vert et al., Mol 

Pharm (2012) 9, 2894). A diferència de la majoria d’agents quimioterapèutics, que actuen interferint 

amb la síntesi del DNA i la divisió cel·lular, aquestes variants, anomenades ND-RNases, són agents no 

mutagènics que actuen interferint amb les funcions de l’RNA i que presenten efectes pleiotròpics 

sobre múltiples vies metabòliques desregulades en cèl·lules tumorals (Vert et al,. 2016 Oncotarget 

7:18309). En els darrers mesos hem determinat que aquestes ND-RNases tenen activitat citotòxica 

sobre les CSCs de mama a unes concentracions molt inferiors a les requerides per afectar les 

cèl·lules tumorals (Castro et al., en preparació).  

El projecte d’aquesta tesi se centra en aprofundir sobre els mecanismes moleculars pels quals les 

RNases exerceixen la seva activitat citotòxica, així com en estudiar la capacitat d’aquestes RNases 

per inhibir processos indispensables en el desenvolupament del càncer com la inflamació, la 

migració i l’adhesió cel·lular així com la metàstasi.  
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