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AA  aminoàcid 
ATP  adenosina 5’-trifosfat 
BCIP  5-bromo-4-cloro-indolil fosfat 
BSA  albúmina sèrica bovina 
CDK  quinasa depenent de ciclina 
CFTR  cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
CK1  caseïna quinasa 1 o proteïna quinasa CK1 
CK2  caseïna quinasa 2 o proteïna quinasa CK2 
CK2α  subunitat α de la proteïna quinasa CK2 
CK2α’  subunitat α’ de la proteïna quinasa CK2 
CK2α’’  subunitat α’’ de la proteïna quinasa CK2 
CK2β  subunitat β de la proteïna quinasa CK2 
CoA  coenzima A 
cpm   comptes per minut 
CS  citrat sintasa 
C-terminal  regió aminoacídica de l’extrem carboxiterminal d’una proteïna 
DEAE  dietilaminoetil 
DNA  àcid desoxiribonucleic 
DTNB  ditio-1,4-àcid nitrobenzoic 
DTT  ditiotreitol 
ε  coeficient d’extinció molar 
EC  sigles d’Enzyme Comission 
EDTA  àcid etilendiaminotetracètic 
EGTA  etilenglicol bis(β-aminoetil éter) N,N,N’,N’-tetracetat 
eIF  factor d’iniciació eucariòtic 
endo H endoglicosidasa H 
et al.   et alter (i col·laboradors) 
folding terme anglès per designar plegament de proteïnes 
grp94  glucose regulated protein de 94 kDa (també gp96 o endoplasmina) 
grp78  glucose regulated protein de 78 kDa (també BiP) 
GTP  guanosina 5’-trifosfat 
HS1  hematopoietic lineage cell specific protein 1 
hsp90  heat shock protein de 90 kDa 
hsp70  heat shock protein de 70 kDa 
Ig  immunoglobulines 
Ka  constant d’associació  
Kd  constant de dissociació 
KD  constant d’equilibri de dissociació 
Km  constant de Michaelis-Menten 
MET  microscopi electrònic de transmissió 
mRNA  àcid ribonucleic missatger
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NAP  nucleosome assembly proteins 
NBT  nitroblau de tetrazolium 
NLS  nuclear localization sequence 
N-terminal regió aminoacídica de l’extrem amí-terminal d’una proteïna  
OAA  àcid oxalacètic 
O/N  overnight (tota la nit) 
PAGE  gels electroforètics de poliacrilamida 
PBS  solució salina amb amortidor fosfat 
p.ex.  per exemple 
PKA  proteïna quinasa depenent d’AMP cíclic 
PMSF  fluorur de fenilmetilsulfonil 
PVDF  polivinylidene difluoride 
RE  reticle endoplasmàtic 
RNasa  ribonucleasa 
rpm  revolucions per minut 
RU  unitats de ressonància 
SDS  dodecilsulfat sòdic 
TBS  solució salina amb amortidor Tris 
TCA  àcid tricloroacètic 
TEMED N, N, N’, N’-tetrametiletilendiamina 
Tris/HCl hidroclorur de tris(hidroximetil)aminoetà 
wt  tipus salvatge 
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PRÒLEG 
 
 
 
 El present treball s’inclou dins un projecte ampli que tracta d’esbrinar en 

quins processos cel·lulars exerceix la seva funció la proteïna quinasa CK2 i com es 

regula l’activitat de CK2 en resposta a una situació cel·lular concreta (proliferació, 

estrès, situacions patològiques, etc.). En el cas particular d’aquest treball, l’estudi 

s’ha centrat en un substrat de CK2 implicat en la protecció de la cèl·lula enfront 

d’estrès i que degut a la seva localització i possible funció ens permetia enfocar 

l’estudi de la CK2 des d’un punt de vista diferent i pensant en que la possible 

interacció entre ambdues proteïnes podia ser una forma de regulació de CK2 per 

posicionament. Alhora eren poques les dades estructurals i funcionals disponibles 

sobre grp94 i per tant l’estudi implicava també una caracterització bioquímica de 

grp94. 

L’escriptura de la tesi s’ha estructurat al voltant dels treballs que se n’han 

derivat, però intentant aportar informació extra que permeti una visió més global 

del tema. Aquesta informació es presenta en forma d’introducció i discussió 

generals que proporcionen una visió de conjunt sobre el que s’ha fet i integrant la 

informació nova en el conjunt de dades científiques disponibles. A banda dels 

articles publicats s’adjunten, en forma d’apèndixs, dades experimentals o 

metodològiques que ens semblaven interessants o que ens semblava que valia la 

pena tenir recollides en un format apte per consultar. També s’inclou un breu 

resum de cada treball amb una descripció dels resultats obtinguts i de les 

conclusions a les que s’ha arribat. Els articles s’adjunten en el format original de 

publicació mentre que tota la resta d’informació s’adjunta en un format diferent 

intentant però, mantenir la coherència al llarg de tota la presentació. 




