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  CLARA PENAS 

 Modulació de la neuroplasticitat per millorar la recuperació i reduir el dolor crònic després de 

lesions de medul·la espina 

 

El Grup de Neuroplasticitat i Regeneració és un grup de recerca multidisciplinari que investiga en la 

regeneració i recuperació funcional després de lesions dels nervis perifèrics i de la medul·la espinal i en 

malalties neurodegeneratives. Els projectes d’investigació pretenen esbrinar els mecanismes 

fisiopatològics que determinen els dèficits funcionals per aquestes lesions i malalties, així com trobar 

noves estratègies terapèutiques que les puguin millorar. El grup té establerta recerca cooperativa en 

neurociència clínica, particularment sobre noves teràpies reparatives de nervis amb l’Hospital Clinic de 

Barcelona, sobre modulació de la plasticitat neural en lesiones cerebrals i medul·lars amb l’Institut 

Guttmann de Neurorehabilitació, i sobre malaties neurodegeneratives i neuropaties amb l’Hospital de 

Bellvitge. 

En concret, la Dra. Clara Penas treballa en un projecte per millorar la recuperació funcional i reduir el 

dolor crònic després d´una lesió de medul·la espinal. Les lesions de medul·la espinal afecten 

negativament a la funcionalitat del pacient causant paràlisis, anestèsia i disfuncions de molts òrgans, 

produint severes complicacions tant en fases agudes com cròniques. El dolor crònic es una d´aquestes 

complicacions que afecta a quasi un 70% dels pacients amb lesions medul·lars i produeix una gran 

debilitació i sofriment. Aquest tipus de dolor es produeix a conseqüència de la inflamació i el dany 

neural en teixit adjacent al focus lesionat després de lesions traumàtiques del sistema nerviós. En aquest 

projecte s´investiga l´acció d´una nova via epigenètica amb resultats prometedors i es pretén validar-la 

com a futura diana terapèutica. Fins al moment, no hi ha tractaments efectius que disminueixin el dolor 

crònic ni permetin la reparació de les lesions medul·lars. Per això, la investigació en aquest àmbit es de 

gran interès actual.  
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 LAIA CASTELLS 

 CRISPR-Cas9 del genoma per trobar noves dianes terapèutiques del càncer 

 

Defectes congènits en rutes de reparació del DNA sovint deriven en càncers. Un exemple clar en són les 

proteïnes de susceptibilitat a càncer de mamma (breast cancer susceptibility -BRCA- proteins), les quals 

són essencials tant en la reparació de talls en la doble cadena del DNA, com per suprimir processos 

tumorals. D’aquesta manera, els agents que causen dany al DNA s’utilitzen àmpliament en 

quimioteràpia i els tumors amb mutacions Brca en són sensibles. Tot i així, tumors amb mutacions Brca 

adquireixen resistència a aquests agents.  

Els inhibidors de la PARP (iPARP) han emergit com a una nova classe de medicaments pel tractament de 

tumors Brca deficients. En aquestes cèl·lules, els iPARP produeixen un cúmul d’aberracions genètiques 

que no es poden reparar per la ruta de recombinació homòloga, que és Brca depenent. No obstant, 

recentment, s’han identificat alguns gens que en mutar reverteixen la sensibilitat dels tumors Brca 

deficients. 

Nosaltres proposem fer ús de la poderosa tecnologia CRISPR-Cas9 per eliminar cada gen del genoma i 

així trobar candidats, la pèrdua dels quals permeti a les cèl·lules Brca deficients adquirir protecció en 

front a dany al DNA i rescatar la letalitat d’aquestes cèl·lules en la presència d’iPARP. Aquestes 

condicions particulars mimetitzen les mutacions espontànies que s’esdevenen en un tumor que 

adquireix resistència a la quimioterapèutica.  

La caracterització dels mecanismes moleculars pels quals les cèl·lules Brca deficients evadeixen el dany 

dels iPARP ens permetrà no només assolir un millor coneixement en la complexitat del les rutes 

reparadores del dany a DNA, sinó també tractar el càncer de manera més eficient amb teràpies 

combinatòries més específiques.  

El nostre objectiu és trobar noves dianes claus per a la teràpia del càncer, fet essencial en la pràctica de 

la medicina personalitzada i així, emprar tractaments dirigits altament selectius i eficaços en cohorts de 

pacients preseleccionats.   
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 MARINA LAPLANA 

 Anàlisi funcional i d’associacions d’inversions amb malalties humanes i fenotips relacionats amb 

la salut. 

 

L’estudi del genoma humà ha avançat molt en els darrers anys i està permetent entendre la relació 

entre canvis en el genoma, els més estudiats dels quals són els polimorfismes d’un sol nucleòtid, i 

determinades malalties. Tot i l’increïble evolució i millora de les tècniques emprades en recerca 

biomèdica, hi ha certs tipus d’alteracions genètiques, com és el cas de les inversions, que encara 

resulten difícils d’estudiar. Les inversions són un tipus de modificació genètica que consisteix en un gir 

de 180º d’un fragment d’ADN que queda en orientació oposada en el genoma però que no implica 

guany o pèrdua de material genètic. Aquest tipus de canvis poden modificar la disposició dels gens i dels 

elements reguladors en el genoma i alhora alterar la complexa xarxa d’interaccions que hi ha entre ells. 

Recentment s’ha demostrat la implicació de les inversions en malalties humanes com són l’Hemofília A o 

la síndrome de Hunter, així com la seva correlació amb l’expressió de certs gens. Aquestes i altres 

evidències remarquen la importància d’estudiar les inversions i el seu possible paper en diferents 

malalties i altres característiques humanes. Per tal de poder estudiar aquests canvis genètics i poder 

aplicar el coneixement generat a la detecció i diagnosi de malalties és necessari el desenvolupament 

d’una tècnica que permeti analitzar diverses inversions de manera simultània i en un gran nombre 

d’individus. És per això que el grup de Genòmica Comparativa i Funcional del Institut de Biotecnologia i 

de Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, liderat pel Dr. Mario Cáceres, ha desenvolupat 

una nova tècnica, denominada iMLPA, que permet dur a terme aquest tipus d’anàlisis.  

El projecte actual té com a objectius principals incorporar més inversions al panell d’estudi i genotipar 

un elevat nombre d’inversions en un conjunt d’individus ben caracteritzats a diferents nivells. Això 

permetrà avaluar la relació entre les diferents inversions i certes característiques humanes com són 

l‘índex de massa corporal, la capacitat pulmonar o els nivells de certs metabòlits en sang i alhora 

esbrinar si hi ha més inversions que siguin causants o estiguin relacionades amb l’aparició de malalties 

com la diabetis, els problemes cardiovasculars o el càncer. El coneixement generat amb aquest estudi es 

podria utilitzar per millorar el diagnòstic de certes malalties o fins hi tot per desenvolupar nous 

tractaments. 

 

 

 

 


