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-Hoy vas a descubrir que el
mundo es sólo para ti, que nadie

puede hacerte daño.
Hoy vas a conquistar el cielo sin

mirar lo alto que queda del
suelo-

Bebe
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To Ya-ya
To Mummy i Papa

Als meus angels de la guarda
Across the ocean to my wise man

I a nosaltres, les supervivents



8



9

I vull agrair de tot cor a tots els que, tot i que no us
mencioni amb noms i cognoms, sabeu i sentiu que heu
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 PRÒLEG

La tesi doctoral presentada a continuació ha estat dividida en tres parts o

blocs amb l’objectiu d’aconseguir una bona comprensió de cada una. L’intenció

és facilitar al lector el seguiment del treball de recerca realitzat, la seva

cronologia i el context històric científic en el que s’ha desenvolupat. Les tres

parts es presenten per ordre cronològic i estan estretament relacionades. En

conjunt i en un sentit global, aquest treball constitueix un exemple d’estràtegia

d’identificació de gens cada vegada més freqüent, especialment amb la

creixent disponibilitat de la seqüència genòmica dels organismes vius. S’utilitza

com a punt de partida, la seqüència crua genòmica de l’organisme amb

l’objectiu d’identificar gens nous mitjançant una anàlisi transcripcional basada

en l’informació present a les bases de dades públiques (Part I d’aquesta tesi).

Aquesta aproximació pot usar-se per a la caracterització del contingut gènic

d’una regió genòmica concreta d’interès, per exemple, per la seva associació a

patologia o pel seu interès evolutiu (Part II). Finalment, per diferents raons com

una funció predita determinada o un potencial paper com a causant

d’alteracions patològiques, el gen o gens identificats poden ser caracteritzats

en profunditat a nivell individual amb la finalitat d’establir-ne la seva funció (Part

III).
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