
 
    

Què busquem? 
Cerquem graduats en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, o similar; que hagin 
cursat un màster experimental (preferiblement en Biomedicina) i amb un expedient 
acadèmic igual o per sobre de 7.5, per presentar-se a les properes convocatòries 
de beques oficials.

El nostre projecte de recerca està centrat en el desenvolupament de fàrmacs 
antitumorals que exerceixin una potent acció terapèutica en les cèl·lules 
canceroses amb mínims efectes secundaris en els teixits sans. Per això el nostre 
objectiu és desenvolupar fàrmacs que permetin combinar dues prometedores 
estratègies terapèutiques: la fotoquimioteràpia (o teràpia activada per la llum) i la 
quimioteràpia dirigida (vehiculació d’agents antitumorals a les cèl·lules canceroses 
mitjançant molècules amb receptors sobreexpressats en tumors).


La tesi es centrarà en l’obtenció de nous pèptids basats en factors de creixement, 
dissenyats racionalment per inhibir el creixement tumoral, i en el seu ús com a 
agents vehiculadors de nous compostos actius en fotoquimioteràpia. 
Concretament, es dissenyaran diferents pèptids mitjançant química 
computacional, es produiràn i es caracteritzarà la seva activitat biològica. També 
s’analitzarà l’activitat tumoral de nous compostos organometàl·lics dissenyats com 
a nous agents per fotoquimioteràpia i s’estudiarà l’efectivitat de conjugar-los als 
pèptids vehiculadors, tant a nivell d’activitat antineoplàstica com de selectivitat.
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Cerca de candidats 
per a realitzar el doctorat 

Disseny 
computacional 
Disseny racional de 
pèptids amb propietats 
bloquejants 

Cultius cel·lulars 
Assaigs de citotoxicitat i 
de proliferació, 
Microscopia confocal, 
Citometria de flux,     
Cultius 3D 

Assajos biològics 
Activitat, Western Blot, 
ELISA, interacció amb el 
DNA (electroforesi, 
microscopia de forces 
atòmiques, viscometria)

ACTITUD 

Gran motivació per la 
recerca biomèdica. 

Moltes ganes de 
treballar i formar-se.
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COMPETÈNCIES 

Nivell d’anglès alevat, 
capacitat de treball en 
equip, responsabilitat, 

capacitat d’anàlisi critic.
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MOBILITAT 

Ganes d’experimentar 
la recerca en altres 
grups, nacionals o 

internacionals.

3

Dra. Anna Massaguer (anna.massaguer@udg.edu) 
Dra. Sílvia Barrabés (silvia.barrabes@udg.edu) 
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