
Capítol 10. 

Altres treballs. 
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En aquest darrer capítol s’han volgut introduir altres treballs que per la seva 

temàtica no queden dins el tema central de la tesi presentada. Així i tot aquests 

han estat desenvolupats com a projectes secundaris al llarg d’aquesta tesi 

doctoral. 

L’article que es presenta va sorgir com una col·laboració amb el professor Raúl 

Estévez que en aquells moments es trobava a Alemanya realitzant la seva estada 

postdoctoral amb el professor  Jentsch estudiant els canals de Clor. L’interès del 

Dr. Estévez estava en un domini present en els canals de Clor anomenat CBS. 

Aquest domini es sol presentar repetit un número parell de vegades en les 

proteïnes que el presenten. Es troba espècies molt distants evolutivament i no es 

té cap coneixement de la possible funció desenvolupada per aquest domini en les 

proteïnes que el contenen. Els treballs realitzats pel Dr. Estévez mostraven que 

alteracions en els dominis CBS canviaven la dinàmica del transport de clor. Així 

doncs l’interès es trobava en construir un model d’homologia i proposar diferents 

mutacions que alteressin la funció de CBS. El meu interès pel modelatge per 

homologia m’havia portat a fer una estada de tres mesos al laboratori del 

professor Andrej Sali a la Rockefeller University de Nova York. Allà vaig 

aprendre les bases del modelatge per homologia així com el funcionament del 

programa Modeller desenvolupat pel grup del Professor Sali i que és el més usat 

en modelatge per homologia.  
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ARTICLE DE RECERCA 

Functional and structural conservation of CBS domains from 

CLC chloride hannels. Raúl Estévez, Michael Pusch, Carles Ferrer-

Costa, Modesto Orozco and Thomas J. Jentsch. J Physiol 557.2 (2004) 

pp 363–378. 
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