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La Beca Fero premia un estudi pioner sobre la plasticitat del càncer
de pàncrees
La XII Beca Fero, impulsada per l'oncòleg Josep Baselga, ha recaigut sobre un estudi "pioner" a escala mundial
dirigit a identi car nous micropèptids implicats en la plasticitat del càncer pancreàtic.
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BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
La XII Beca Fero, impulsada per l’oncòleg Josep Baselga, ha recaigut sobre un estudi
“pioner” a escala mundial dirigit a identi car nous micropèptids implicats en la
plasticitat del càncer pancreàtic.

05:00 Elogi de la follia
02:00 El Barça és política, i què
02:00 Doctor Prats, un grup virtual

que triomfa a la vida real

http://www.vilaweb.cat/noticies/labecaferopremiaunestudipionersobrelaplasticitatdelcancerdepancrees/

1/3

9/5/2017

La Beca Fero premia un estudi pioner sobre la plasticitat del càncer de pàncrees | VilaWeb

Notícies del dia
Cada matí rebreu les notícies del dia a la vostra bústia de correu

Subscriure'm

L’estudi, liderat per la investigadora principal del Grup de la Plasticitat Cel·lular i
Càncer de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), María Abad, ha estat premiat
amb 70.000 euros nançats per la fundació Ramón Areces, ha informat aquest
dilluns l’entitat en un comunicat.
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El treball ha descobert un procés que pot ajudar a entendre millor la siopatologia
d’aquest tipus de càncer i a obtenir nous biomarcadors de diagnòstic, pronòstic i de
resposta terapèutica.
L’empresària Sol Daurella ha esponsoritzat una beca fora de concurs concedida a
Clara Bueno, investigadora de l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep
Carreras pel seu estudi sobre un nou tipus d’immunoteràpia per al càncer infantil
més freqüent.
La cerimònia d’entrega ha tingut lloc en el marc d’un sopar de recaptació de fons
que ha comptat amb l’assistència del president de la Fundació Fero, Josep Baselga, i
el conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín.
ESTUDI SOBRE CÀNCER
Cada vegada hi ha més pacients amb càncer de pàncrees que es guareixen, però és
l’únic tumor la mortalitat del qual ha augmentat en els últims anys a causa de
l’increment de la seva incidència, segons la fundació.
Està associat a un diagnòstic molt pobre –la seva taxa de supervivència a Espanya
està al voltant del 4% per als homes i el 5% per a dones– i el seu desenvolupament
s’ha relacionat amb la plasticitat cel·lular d’aquests tumors.
“El fet que els tumors adquireixin característiques de cèl·lules mare s’associa amb
més agressivitat i pitjor pronòstic”, ha dit Abad, en afegir que dins dels tumors
existeixen cèl·lules mare encarregades de regenerar i mantenir els tumors, i són
resistents a la majoria de teràpies habituals, com la radioteràpia i la quimioteràpia.
Segons la investigadora, identi cant micropèptids essencials per a la plasticitat
tumoral “es poden obrir noves vies d’investigació, identi car mutacions associades a
aquests micropèptids, obtenint biomarcador de pronòstic i ns i tot contribuir al
desenvolupament de noves teràpies”.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu
aquí.]

Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.
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