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OBJECTIUS 

 

“El experimentador que no sabe lo que está buscando no 

comprenderá lo que encuentra.” 

Claude Bernard 



 



Objectius   55 

 

 

Les leucoencefalopaties vacuolitzants són malalties genètiques rares per les quals 

avui dia encara es desconeix el mecanisme fisiopatològic, i per tant no hi ha cap 

tractament possible per als pacients. Els nous avenços del grup en el coneixement 

d’aquestes malalties han fet introduir nous objectius dins dels punts principals del 

projecte de Tesi. Tots els punts estan encaminats a assolir un major coneixement del 

paper de les proteïnes GlialCAM i ClC-2 en les cèl·lules glials així com en la 

fisiopatologia de les leucoencefalopaties vacuolitzants. 

 
Els diferents estudis que es volen dur a terme són:  

1. Aprofundir en la relació estructura-funció de GlialCAM.  

L’estudi de l’estructura de GlialCAM és bàsic per a aprofundir en el coneixement del 

mecanisme funcional de la proteïna i com aquesta interacciona amb MLC1 o ClC-2. 

Per això, es vol portar a terme la caracterització bioquímica i funcional de noves 

mutacions en GLIALCAM associades a MLC.  

2. Estudiar el rol de GlialCAM en la biogènesi de ClC-2. 

GlialCAM actua com a subunitat auxiliar de ClC-2, però es desconeix el paper que juga 

GlialCAM en la seva biogènesi. En aquest capítol es pretén aprofundir en la relació 

bioquímica entre GlialCAM i ClC-2 a partir de l’estudi bioquímic i funcional de 

mutacions en CLCN2  associades a leucoencefalopaties amb edema intramielínic.  

3. Estudiar el paper de ClC-2 en la fisiologia astrocitària. 

Per poder estudiar in vitro el paper fisiològic de ClC-2 en les cèl·lules astrocitàries, s’ha 

utilitzat el model cel·lular basat en el cultiu primari d’astròcits de rata desenvolupat en 

el grup. En aquest capítol es pretén generar i caracteritzar un model knock-down de la 

proteïna ClC-2 per aprofundir el paper de ClC-2 en els astròcits. Així com també es 

pretén avançar en la relació bioquímica i funcional entre GlialCAM i ClC-2 en la 

fisiologia astrocitària.  



 


