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Oculus crea la menció #CiènciaUJI 
per premiar la difusió científica
La 5a edició del Festival Oculus ha creat, 
per primera vegada, la menció #Cièn-
ciaUJI per tal de guardonar el compro-
mís amb la divulgació científica dels 
treballs presentats al certamen promo-
gut pels graus de Comunicació Audiovi-
sual i Disseny i Desenvolupament de Vi-
deojocs. Fins el pròxim 8 de desembre, 
estudiantat de qualsevol grau d’àmbit 
estatal i internacional podrà presentar 
produccions audiovisuals, fotogràfiques 
i de videojocs i optar als premis que su-

men 1.050 euros. La creació de la men-
ció #CiènciaUJI pretén impulsar la divul-
gació transversal de coneixements cien-
tífics. Aquesta iniciativa promoguda des 
la Unitat de Cultura Científica i de la In-
novació del Servei de Comunicació i Pu-
blicacions de l’UJI, constitueix una de les 
iniciatives del projecte Have Fun (HF): La 
cultura youtuber i del videojoc en la co-
municació científica transmèdia, amb 
finançament de la Fundació Espanyola 
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Castelló acull l’esdeveniment mundial 
contra el canvi climàtic Climathon
El proper 26 d’octubre, Castelló partici-
parà per segona vegada en #Climathon, 
un hackathó mundial de canvi climàtic 
que finalitzarà el dissabte 27 al matí, 24 
hores ininterrompudes d’activitats on 
s’impulsaran solucions i idees innovado-
res per protegir el medi ambient. Es tracta 
d’un esdeveniment organitzat i coordinat 
per l’Ajuntament i la Universitat Jaume I, a 
través de la Càtedra FACSA-UJI d’Innovació 
en el Cicle Integral de l’Aigua i de la Càte-
dra Ciutat de Castelló.

El desafiament escollit per Climathon Cas-
telló es basa a buscar solucions per a po-
tenciar la Marjaleria com a font genera-
dora de recursos per a adaptar la ciutat 
a l’efecte del canvi climàtic. Aquest desa-
fiament es dividirà en quatre reptes: ener-
gies renovables i gestió de l’aigua, mobili-
tat i construcció, agricultura i alimentació 
i desenvolupament econòmic i turisme. El 
dissabte es presentaran les solucions de ca-
da equip i es clausurarà l’esdeveniment 
amb el lliurament de premis. 
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na investigació que 
s’ha desenvolupat en 
la Facultat de Cièn-
cies de la Salut de la 

Universitat Jaume I ha identifi-
cat els gens responsables de la 
sensibilitat solar i vulnerabili-
tat davant el càncer de pell. El 
Grup d’Investigació Genètica 
del Càncer de Pell i de la Pig-
mentació Humana (Melanogén) 
ha analitzat la resposta cutània 
al sol i la capacitat de bronze-
jament, i ha detectat variants 
genètiques diferents de les po-
blacions del nord d’Europa. Les 
conclusions d’aquest treball 
s’han publicat en la revista Pho-
todermatology, Photoimmunology 
& Photomedicine.

El treball dirigit pels inves-
tigadors Conrado Martínez-
Cadenas i Bárbara Hernando 
ha estudiat, mitjançant tècni-
ques genètiques, els gens rela-
cionats amb la resposta cutà-
nia a l’exposició solar a Espa-
nya, amb l’objectiu de conèixer 
en profunditat els determi-
nants genètics que poden afa-
vorir una resposta dolenta de 
la pell a la radiació ultraviola-
da. L’estudi de l’UJI ha analit-
zat vuit variants genètiques re-
lacionades amb la pigmentació 
i la sensibilitat solar en mostres 
de saliva de 456 voluntaris espa-
nyols, 184 dels quals presenta-
ven una gran vulnerabilitat a 
patir cremades solars, fet indi-
catiu de dany cel·lular cutani. 

La pigmentació cutània i la 
resposta de la pell a la radiació 
solar són extremadament relle-
vants per determinar la suscep-
tibilitat davant el càncer de pell 
i «la majoria dels estudis s’han 

dut a terme en grups del nord 
d’Europa», destaca Martínez-Ca-
denas. De fet, l’estudi portat a ter-
me pel grup Melanogén de l’UJI 
«aprofundeix en les característi-
ques de la població d’origen me-
diterrani, persones caracteritza-
des per una pell més fosca en una 
zona amb una radiació més in-
tensa», explica. A causa de la ma-
jor intensitat de la radiació ultra-
violada en l’àrea mediterrània, 
principalment durant els mesos 
d’estiu, l’evolució «ha influït 
perquè, per exemple, la propor-
ció de persones que tenen l’al·lel 
F374 al gen SLC45A2, responsa-

solars. La resposta cutània al sol 
i la capacitat de bronzejament 
esta principalment relaciona-
da amb un tipus de variants 
genètiques en el gen MC1R, les 
variants R. Aquestes fan que el 
gen no funcione bé i se sinte-
titze feomelanina, en compte 
d’eumelanina, la qual cosa fa 
que la gent tinga la pell més 
clara, el cabell ros o pèl-roig i 
pigues», señala Martínez-Cade-
nas. Però, aquest estudi indica 
que «la combinació sinèrgica 
de diverses variants que deter-
minen la sensibilitat solar re-
sulta en un risc extra o un fe-
notip més engrandit», afirma el 
professor. Així doncs, «tenir va-
riants protectores en el nostre 
genoma pot atenuar l’efecte ne-
gatiu de les variants R del gen 
MC1R», conclou Bárbara Her-
nando. Els professors de l’UJI 
recorden que la prevenció i la 
detecció precoç, així com una 
vigilància especial de la pobla-
ció amb més susceptibilitat a 
desenvolupar un càncer cuta-
ni, són claus en la curació del 
càncer de pell.

Entre les línies futures de re-
cerca del grup es troba l’estudi 
de l’existència d’un risc afegit a 
desenvolupar càncer de pell se-
gons el genotip pigmentari i les 
característiques fenotípiques de 
les persones. D’aquesta manera, 
es podria avançar en l’aplicació 
del diagnòstic genètic com a ei-
na per a detectar el risc d’una 
persona de desenvolupar una 
malaltia, orientar les decisions 
del tractament i avaluar el risc 
de desenvolupar una progressió 
o recurrència de la malaltia. A 
més a més, permetria ajudar en 
l’elecció d’un tractament perso-
nalitzat i precís segons el risc 
individual. H

Els gens del càncer de pell
Un estudi del grup d’investigació Melanogén de la Jaume I ha analitza la sensibilitat cutània a la radiació ultraviolada en 
la població espanyola i identifica les principals varietats genètiques involucrades en la sensibilitat solar i el risc de càncer de pell

Detecten importants 
diferències genètiques 
entre la població 
espanyola i la del 
nord d’Europa

AVANÇOS EN L’APLICACIÓ DE DIAGNÒSTIC GENÈTIC

ble de la pell més fosca, siga més 
freqüent a Espanya que a les po-
blacions europees més septen-
trionals. Més del 96% d’africans 
porta aquesta variant genètica 
al seu genoma, que els confereix 
una protecció davant els efectes 
negatius dels raigs ultraviolats», 
afegeix Hernando.

Els investigadors de Melanogén 
destaquen que els quatre gens 
que tenen un rol significatiu en 
la sensibilitat cutània al sol en la 
població espanyola són quatre: 
MC1R, IRF4, HERC2 i SLC45A2. 
«Sabem que existeix una predis-
posició genètica a patir cremades 

33Bárbara Hernando, investigadora del grup de Genètica del Càncer de Pell i de la Pigmentació Humana de l’UJI.
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