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Resum 

La SUMOilació és una modificació post-traduccional que modula diferents processos localitzats, prin-

cipalment, al nucli cel·lular i que són essencials en plantes, com ara el desenvolupament i les respostes a 

estrès abiòtic i biòtic. Malgrat la seva rellevància, els processos que regulen la SUMOilació són, avui en 

dia, molt poc coneguts. 

En aquest estudi s’han caracteritzat els mecanismes moleculars implicats en la proteòlisi del domini 

Carboxi-terminal de la subunitat gran (SAE2) de l’enzim activador de SUMO (E1) d’Arabidopsis thaliana. 

Aquest processament, provoca una modificació en la localització subcel·lular de la proteïna diana, la qual 

passa de tenir una ubicació totalment nuclear a estar repartida entre el nucli i el citosol. Per fer-ho, s’ha 

analitzat la proteïna HIDROLASA, la qual pertany a la superfamília de les α/β-Hidrolases, com a principal 

proteasa candidata, a partir de dues aproximacions complementàries.  

En la primera, s’ha emprat la tecnologia FRET, de l’anglès Förster Resonance Energy Transfer, on s’uti-

litzaren dues proteïnes control, sintetitzades al laboratori, per validar el correcte funcionament d’aquesta 

metodologia i monitoritzar-ne el procediment. En la segona, s’han usat plantes mutants de pèrdua de 

funció de la HIDROLASA, amb la finalitat d’estudiar els mecanismes de la proteòlisi in vivo.  

Amb aquest treball s’han establert els requisits fonamentals per tal de garantir l’eficiència proteolí-

tica de les proteïnes control utilitzades en l’assaig FRET i s’ha identificat un impediment estèric en una 

d’elles que provoca un defecte funcional durant la realització tècnica. A més, s’ha evidenciat que en indi-

vidus d’A.thaliana silvestres i mutants pel gen codificant de la HIDROLASA es produeix la reacció proteo-

lítica, cosa que suggereix que aquesta proteïna no està implicada en el processament de SAE2.  

El present treball posa de manifest que encara queda un llarg camí quant a la comprensió dels pro-

cessos reguladors de la SUMOilació in vivo i obre les portes a l’estudi de les implicacions cel·lulars que 

comporten el desplaçament de la maquinària de SUMO cap al citosol. 
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Resumen 

La SUMOilación es una modificación postraduccional que modula diferentes procesos localizados, 

principalmente, al núcleo celular y que son esenciales en plantas, como por ejemplo el desarrollo y las 

respuestas a estrés abiótico y biótico. A pesar de su relevancia, los procesos que regulan la SUMOilació 

son, hoy en día, muy poco conocidos. 

En este estudio se han caracterizado los mecanismos moleculares implicados en la proteólisis del 

dominio Carboxi-terminal de la subunidad grande (SAE2) de la enzima activadora de SUMO (E1) de Ara-

bidopsis thaliana. Este procesamiento, provoca una modificación en la localización subcelular de la pro-

teína diana, la cual pasa de tener una ubicación completamente nuclear a estar repartida entre el núcleo 

y el citosol. Para ello, se ha analizado la proteína HIDROLASA, la cual pertenece a la superfamilia de las 

α/β-Hidrolasas, como principal proteasa candidata, a partir de dos aproximaciones complementarias. 

En la primera, se ha empleado la tecnología FRET, del inglés Förster Resonance Energy Transfer, 

donde se utilizaron dos proteínas control, sintetizadas en el laboratorio, para validar el correcto funciona-

mente de esta metodología y monitorizar el procedimiento. En la segunda, se han usado plantas mutantes 

de pérdida de función de la HIDROLASA, con el fin de estudiar los mecanismos de la proteólisis in vivo. 

Con este trabajo se han establecido los requisitos fundamentales para garantizar la eficiencia pro-

teolítica de las proteínas control utilizadas en el ensayo FRET y se ha identificado un impedimento estérico 

en una de ellas que provoca un defecto funcional durante la realización técnica. Además, se ha eviden-

ciado que en individuos de A.thaliana silvestres y mutantes por el gen codificante de la HIDROLASA se 

produce la reacción proteolítica, lo cual sugiere que esta proteína no está implicada en el procesamiento 

de SAE2. 

El presente trabajo pone de manifiesto que aún queda un largo camino en cuanto a la comprensión 

de los procesos reguladores de la SUMOilació in vivo y abre las puertas al estudio de las implicaciones 

celulares que comportan el desplazamiento de la maquinaria de SUMO hacia el citosol. 
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Abstract 

SUMOylation is a post-translational modification that modulates different processes mainly localized 

in the cell nucleus and that are essential in plants, such as development and responses to abiotic and 

biotic stresses. Despite its relevance, the processes that regulate SUMOylation are, nowadays, poorly un-

derstood. 

In this study, we have characterized the molecular mechanisms involved in the proteolysis of the 

Carboxy-terminal domain of the large subunit (SAE2) of the SUMO-activating enzyme (E1) of Arabidopsis 

thaliana. This processing causes a modification in the subcellular localization of the target protein, which 

goes from having a completely nuclear location to being distributed between the nucleus and the cytosol. 

Therefore, the protein HYDROLASE, which belongs to the α/β-Hydrolase superfamily, has been analyzed 

as the main candidate protease, based on two complementary approaches. 

In the first, Förster Resonance Energy Transfer (FRET) technology was used, where two control pro-

teins, synthesized in the laboratory, were used to validate the correct functioning of this methodology 

and to monitor its procedure. In the second, loss-of-function HYDROLASE mutant plants were used to 

study the mechanisms of proteolysis in vivo. 

With this work, the fundamental requirements to guarantee the proteolytic efficiency of the control 

proteins used in the FRET assay have been established and a steric hindrance has been identified in one 

of them, causing a functional defect during while performing the technique. In addition, it has been shown 

that the proteolytic reaction occurs in wild-type and mutant A.thaliana individuals for the HYDROLASE 

coding gene, suggesting that this protein is not involved in SAE2 processing. 

The present work shows that there is still a long way to understand the regulatory processes of 

SUMOylation in vivo and opens a door to the study of cellular implications in the shifting of the SUMO 

machinery to the cytosol. 
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      Símbols i acrònims 

- ADN: àcid desoxiribonucleic. 

- ADNg: ADN genòmic. 

- ATP: trifosfat d'adenosina. 

- CFR: proporció de fluorescència al citosol, de l’anglès Citosol Fluorescence Ratio. 

- Col-0 : Columbia-0, ecotip silvestre d’ Arabidopsis thaliana. 

- CPR: proteïna de fusió Clover-PreScission-mRuby. 

- Ct: domini Carboxi-terminal.  

- CULR: proteïna de fusió Clover-SAE2UDF-Ct -ADN connector-mRuby.  

- CUPR: proteïna de fusió Clover- SAE2UDF-Ct- PreScission-mRuby. 

- CV: volum de columna.  

- ddNTP: desoxiribonucleòtid trifosfat modificat. 

- dNTP: desoxiribonucleòtid trifosfat. 

- EYFP: proteïna fluorescent groga millorada, de l’anglès Enhanced Yellow Fluorescent Protein. 

- FRET: transmissió d’ energia de ressonància de Förster, de l’anglès Förster Resonance Energy Transfer. 

- FT: flux a través, de l’anglès flow through. 

- GFP: proteïna fluorescent verda, de l’anglès green fluorescent protein.  

- GGPPS: gernailgeranil difosfat (GGPPS) sintasa.  

- GST: proteïna Glutatió-S-Transferasa. 

- Hm: homozigot. 

- HYDR: proteïna HIDROLASA. 

- hydr-1: Línia transgènica hidrolasa-1. 

- hydr-2: Línia transgènica hidrolasa-2. 

- IMAC: cromatografia d’ afinitat de metall immobilitzat de l’anglès, Inmobilized Metal Affinity Chro-

matography. 

- KAN: kanamicina. 

- MCS: lloc de clonació múltiple, de l’anglès Multi-cloning site. 

- Milli-Q: Aigua bidestil·lada-desionitzada. 

- MPT: Modificació post-traduccional. 

- MS: medi de cultiu Murashige & Skoog. 

- NLS: senyal de localització nuclear, de l’anglès Nuclear Localization Signal. 

- NLS1: senyal nuclear canònic. 

- NLS2: senyal nuclear no canònic. 
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- O/N: durant la nit, de l’anglès Overnight. 

- OD: densitat òptica, de l’anglès Optic Density. 

- PCR: reacció en cadena de la polimerasa, de l’anglès Polymerase Chain Reaction. 

- pET28-CUR: plasmidi pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby. 

- RFP: proteïna fluorescent vermella, de l’anglès red fluorescent protein. 

- SAE1: subunitat petita de l’enzim activador de SUMO (E1). 

- SAE2: subunitat gran de l’enzim activador de SUMO (E1). 

- SAE2Ct: domini Carboxi-terminal de SAE2.  

- SAE2UFD-Ct: dominis UFD-Ct de SAE2. 

- SUMO: petit modificador relacionat amb la ubiquitina, de l’anglès Small-Ubiquitin related MOdifier. 

- T-DNA: ADN de transferència, de l’anglès transfer DNA. 

- Tf: temperatura de fusió. 

- UFD: domini de la ubiquitina plegada, de l’anglès ubiquitin-fold domain. 

- ULP: proteasa específica similar a la ubiquitina, de l’anglès ubiquitin-like-specific protease. 

- WT: varietat silvestre, de l’anglès wild type. 

 

UNITATS 

- Da: dalton, kDa: kilodalton 

- g: grams, mg: mil·ligrams, µg: micrograms, ng: nanograms 

- L: litre, mL: mil·lilitre, µL: microlitre 

- min: minuts, seg: segons 

- mM: mil·limolar, µM: micromolar  

- nm: nanòmetre 

- ºC: graus centígrads 

- pb: parell de base, kb: kilobase 

- rpm: revolucions per minut 

- U: unitat d’activitat enzimàtica 

- xg: força centrífuga  

- λ: longitud d’ona 
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      Glossari 

1. Biòtic: tot allò que deriva d’organismes vius. Es coneix com a estres biòtic a l’impacte negatiu resultat 

del potencial perjudicial d’ organismes vius com bacteris, fongs, paràsits, entre d’altres.  

2. Abiòtic: tot allò que no prové d’organismes vius. Un estrès abiòtic fa referència a l’impacte negatiu 

de factors no vius, com la temperatura, la llum solar, el vent, la salinitat, entre d’altres; en organismes 

vius.  

3. Enllaç isopeptídic: enllaç covalent establert entre una Glicina del extrem Carboxi-terminal d’una mo-

lècula i la Lisina d’una altra molècula. 

4. Residu: unitat d'aminoàcid en una cadena unida per enllaços peptídics. 

5. Heterodímer: en proteïnes, és una molècula formada per dos monòmers de diferent composició en-

llaçats. 

6. Domini proteic: unitat modular d’una proteïna formada a partir de l’agrupació de cadenes d’amino-

àcids de seqüència similar.  

7. Extracte proteic: mescla de totes les proteïnes presents al teixit vegetal del qual s’ha realitzat l’ex-

tracció. 

8. Planta sobrexpressora: planta mutant que genera una quantitat elevada d’una proteïna determi-

nada, en comparació amb la varietat silvestre.  

9. Pèptid: molècula formada per la unió de diversos aminoàcids mitjançant enllaços peptídics.  

10. Canònic: seqüència de nucleòtids o aminoàcids que representa un patró comú respecte de les vari-

ants amb les quals es compara.  

11. Interruptor molecular: molècula que pot ser revertida entre dos o més estats estables. 

12. Assaig doble híbrid: tècnica de biologia molecular usada per detectar interacció entre dues proteïnes.  

13. Exó: segment de la cadena d’ADN d’un gen que codifica una seqüència aminoacídica.    

14. Intró: segment de la cadena d’ADN d’un gen que no codifica per una seqüència aminoacídica.    

15. Locus: posició fixa d’un gen en un cromosoma determinat.  

16. IPTG: anàleg estructural de la lactosa no metabolitzable. 

17. Epítop: porció d’una macromolècula reconeguda pels anticossos. 

18. Alíquota: porció d’una mostra volumètrica original.  

19. Imidazol: anàleg estructural de l’aminoàcid histidina que competeix amb la proteïna fusionada a la 

cua d’histidines per la unió al ió divalent, Ni+ en el cas del present estudi, i que, per tant, actua com a 

agent eluent. 

20. ADN metilat: cadena d’ADN amb grups metil incorporats a les citosines. 
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1. Introducció 

1.1. Les modificacions post-traduccionals de les proteïnes 

Les proteïnes són macromolècules complexes formades per cadenes d’aminoàcids, ordenats en una 

seqüència precisa en funció del codi genètic de cada organisme, les quals adopten una estructura tridi-

mensional que els permet realitzar múltiples funcions (Pérez-Sala, 2012). En el context cel·lular, s’encar-

reguen de proporcionar suport estructural, afavorir reaccions químiques, com són els enzims; controlar 

el flux de substàncies entre el medi intra i extracel·lular i regular l’expressió genètica, entre d’altres. 

L’estructura i funció de les proteïnes també es veu modulada per un seguit de canvis químics que les 

modifiquen una vegada han estat sintetitzades. Aquestes alteracions són conegudes com a modificacions 

post-traduccionals (MPTs) i consisteixen en la unió de petites molècules (grups metil, grups acetil, fosfats, 

lípids, glúcids...) o polipèptids de mida reduïda (ubiquitinació, SUMOilació...) a un aminoàcid específic; 

mitjançant un enllaç peptídic (Kerscher et al., 2006).  

Així doncs, les MPTs provoquen canvis en la funcionalitat proteica, ja que poden regular la activitat 

de les proteïnes, la seva localització cel·lular, l’estabilitat i les interaccions amb altres proteïnes o comple-

xos proteics (Seo & Lee, 2004). D’aquesta manera, augmenten significativament la diversitat del prote-

oma, cosa que permet dotar als organismes de respostes fisiològiques ràpides i eficaces davant canvis en 

els factors ambientals, tant de caràcter biòtic1 com abiòtic2 (Mas Garcia, 2017). 

1.2. SUMOilació. Descripció i funcions 

La SUMOilació és una modificació post-traduccional, descoberta a finals de la dècada dels 90, on la 

proteïna SUMO, de l’anglès Small-Ubiquitin related MOdifier, modifica covalentment altres proteïnes en 

les cèl·lules d’organismes eucariotes, des dels llevats fins a mamífers (Mahajan et al., 1997).  

SUMO, d’aproximadament cent aminoàcids, té una estructura terciària i cicle de conjugació similar a 

la ubiquitina però difereix en la seva funció. Mentre la ubiquitina està relacionada amb la vida mitjana de 

les proteïnes, SUMO s’involucra en diversos processos localitzats, principalment, al nucli cel·lular: mante-

niment de la cromatina, reparació del DNA, transport subcel·lular, regulació transcripcional i senyalització 

cel·lular (Hay, 2005). 

Les implicacions moleculars de la addició de SUMO a una proteïna diana o substrat inclouen la loca-

lització subcel·lular, generació de noves regions d’interacció (o modificació de les pre-existents), interfe-

rència en la capacitat d’interacció del substrat amb altres proteïnes, canvi conformacional en la proteïna 

diana o modulació de la ubiquitinació (Mas Garcia, 2017). 
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1.3. Etapes de la SUMOilació 

La SUMOilació, similar a la ubiquitinació, es dona mitjançant una cascada enzimàtica que conforma 

un procés cíclic i reversible en el que la proteïna SUMO coexisteix de manera conjugada i no conjugada, 

en funció dels diferents estímuls rebuts per la cèl·lula (Morrell & Sadanandom, 2019).  

Aquesta via consta de quatre etapes seqüencials on participen tres enzims (Figura 1): 

- Maduració: SUMO immadur és processat per unes proteases específiques (ULPs, de l’anglès Ubi-

quitin Like Proteases) que tallen l’extrem Carboxi-terminal, deixant exposades dues glicines.  

- Activació: L’enzim activador E1 catalitza la hidròlisi d’una molècula d’ATP per activar a SUMO.  

- Conjugació: SUMO activat es transfereix des de l’E1 a l’enzim conjugador E2.  

- Lligació: L’enzim E2 catalitza la unió de SUMO a la proteïna diana a través d’un enllaç isopeptídic3 

entre les glicines del extrem carboxi-terminal de SUMO i un residu4 lisina del substrat. En aquest 

procés, també pot participar l’enzim lligasa E3 facilitant la transferència de SUMO des de l’E2 al 

substrat.  

- Desumoilació: Les mateixes proteases que participen en la fase de maduració són capaces de 

trencar l’enllaç isopeptídic per reciclar SUMO.  

 

Figura 1. El cicle de la SUMOilació i desumoilació (Morrell & Sadanandom, 2019), en el que s’exposen les diferents 
etapes per les que transcorre la proteïna SUMO durant el procés de conjugació i desconjugació. MADURACIÓ: 
proteases específiques tallen l’extrem Carboxi-terminal, deixant exposades dues glicines (GG). ACTIVACIÓ: 
SUMO és activat per l’enzim d’activació E1, el qual catalitza la hidròlisi d’una molècula d’ATP (adenilació). 
CONJUGACIÓ: La proteïna és transferida a l’enzim conjugador E2, el qual reconeix al substrat. LLIGACIÓ: L’E2 
catalitza la unió de SUMO a la proteïna diana, procés on pot participar l’enzim E3 lligasa. POLISUMOILACIÓ: 
formació de cadenes de SUMO a partir de substrat sumoilat, mitjançant uns altres enzims lligases (E4). 
DESUMOILACIÓ: Una proteasa específica trenca l’enllaç amb el substrat, de manera que SUMO pot tornar a ser 
reciclat.  
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1.4. Implicacions biològiques de la SUMOilació en plantes 

El paper de la SUMOilació en plantes és fonamental davant les respostes a estrès biòtic i abiòtic, a 

més d’estar implicada en una amplia gamma de processos relacionats amb el desenvolupament vegetatiu 

(Chaikam & Karlson, 2010) (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema dels efectes de la SUMOilació en plantes (Mas Garcia, 2017), classificats en tres grups: respos-
tes a estressos abiòtics (vermell), a estressos biòtics (violeta) i a processos de desenvolupament vegetatiu (verd).  

 

1.5. L’enzim E1 en Arabidopsis thaliana 

L’enzim E1 d’Arabidopsis és l’encarregat de dur a terme la reacció d’activació i la posterior transfe-

rència de SUMO a l’enzim conjugador (E2). És un heterodímer5, format per dues subunitats: la gran (SAE2) 

i la petita (SAE1) (Figura 3).  

 

Figura 3. Estructura de l’enzim activador de SUMO (E1). Els dominis de SAE2 es troben representats en diferents 
colors: negre (domini Carboxi-terminal) roig (domini UFD), magenta (domini cisteïna catalítica) i rosa pàl·lid 
(domini d’adenilació). La subunitat SAE1 es troba representada en blau i SUMO en groc. Figura adaptada de 
(Lois & Lima, 2005). 
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La subunitat gran (SAE2) consta de quatre dominis5 funcionals: el d’adenilació, responsable del pro-

cés d’hidròlisi d’una molècula d’ATP en l’activació de SUMO; el de la cisteïna catalítica, indispensable per 

enllaçar SUMO amb E1; el UFD (de l’anglès Ubiquitin Folding Domain), que permet la transferència de 

SUMO a l’enzim conjugador (E2); i el Carboxi-terminal (Ct), el qual presenta una seqüència de localització 

cel·lular necessària per la localització nuclear d’E1 (Castano-Miquel et al., 2013) (Figura 3). 

1.6. Antecedents. Processat del domini Ct de SAE2 

El present treball s’ha desenvolupat al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), concretament al 

grup d’investigació de la Dra. L. Maria Lois (Protein regulation in development and stress). El seu objectiu 

consisteix en estudiar els mecanismes que controlen la conjugació de SUMO, comprendre el seu rol en 

diferents processos biològics (desenvolupament, germinació de llavors, resistència a patògens, entre al-

tres) i establir nous mètodes moleculars per modular la seva conjugació in vivo.  

En aquest context, en estudis realitzats al mateix laboratori, previs a aquest treball, s’estaven analit-

zant els nivells endògens d’expressió de SAE2 de l’enzim E1 en diferents òrgans vegetatius d’individus    

d’A. thaliana. Mitjançant Western Blot, s’identificà en extractes proteics6 de teixit del fruit (síliqua) una 

mobilitat electroforètica diferent a la observada en extractes de teixit de fulla de la roseta, tant en plantes 

sobrexpressores7 dels dominis UFD-Ct (SAE2UFD-Ct) com en individus silvestres (Columbia-0) (Figura 4A).  

Per validar aquestes observacions, s’incubà la proteïna recombinant purificada SAE2UFD-Ct amb extrac-

tes proteics d’ambdós teixits de plantes Col-0. Els resultats evidenciaren el mateix comportament, cosa 

que suggerí que la diferència de mobilitat fou fruit d’un processament proteolític que reduïa la mida de 

la seqüència aminoacídica de SAE2UFD-Ct (Figura 4B). 

L’anàlisi mitjançant espectrofotometria de masses de la incubació de SAE2UFD-Ct amb extracte proteic 

de síliqua procedent de plantes silvestres Col-0, mostrà que la proteïna és processada al domini Ct entre 

la Valina 617 i la Serina 618, eliminant un pèptid9 de vuit aminoàcids (Figura 4C). 

En anàlisis bioinformàtiques prèvies s’identificà una seqüència de localització nuclear (NLS, de l’an-

glès Nuclear Localization Signal) al domini Ct que permetia la localització nuclear de l’enzim E1. No obs-

tant, es suggerí que la seqüència aminoacídica dels vuit aminoàcids terminals processats podria tenir una 

funció de senyal de localització cel·lular, tot i ser una seqüència no canònica10. D’aquesta manera, s’hipo-

tetitzà la presència de dos NLS independents: un NLS canònic i un de no canònic, els quals es varen ano-

menar NLS1 i NLS2, respectivament (Figura 4C). 
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Figura 4. Processament proteolític de SAE2UFD-Ct en teixit procedent de síliqua. (A) Anàlisi per Western Blot (anti-

còs anti-SAE2) de SAE2, on els extractes proteics provenien de teixits de fulla (L) i síliqua (S) de plantes silvestres 
(Col-0) i sobrexpressores de UFD-Ct (SAE2UFD-Ct). (B) Western Blot de la incubació (anticòs anti-SAE2)  de la pro-
teïna recombinant SAE2UFD-Ct amb extracte proteic de teixit de fulla i síliqua de plantes silvestres (Col-0). En dife-
rents temps puntuals es van agafar mostres i es desnaturalitzaren per tal de poder-les analitzar. (C) Seqüència 
d’aminoàcids de la proteïna SAE2UFD-Ct, on s’inclou la cua d’histidines (cursiva), el domini UFD (delimitat en el 
quadre rosa), el senyal de localització canònic NLS1 (negreta), el lloc processat (fletxa) i els vuit aminoàcids 
eliminats, és a dir, el senyal de localització no canònic NLS2 (negreta). 

Es varen analitzar mostres de teixit de síliqua a diversos períodes de desenvolupament i els resultats 

revelaren que la proteòlisi té lloc a partir dels 10 dies, coincidint amb el començament de la fase de ma-

duració del fruit (Figura 5).  

 

Figura 5. Anàlisi de SAE2 en diferents estadis de desenvolupament de les síliqües. Es va dur a terme un Western 
Blot (anticòs anti-SAE2) de les incubacions de la proteïna purificada SAE2UFD-Ct amb extractes de proteïna de 
fulla de roseta (L) i síliqua en diversos estadis de desenvolupament (DPA). A l’esquerra es mostren les proteïnes 
control de SAE2 no processat (n) i processat (p). A sota s’il·lustren imatges reals relatives a cada estadi analitzat 
de les síliqües. 

Mitjançant microscòpia confocal s’avaluà la capacitat de diferents regions aminoàcidiques, fusiona-

des a la proteïna fluorescent EYFP (de l’anglès Enhanced Yellow Fluorescent Protein), de conferir retenció 

nuclear en cèl·lules epidèrmiques de ceba (Figura 6).  
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Figura 6. Anàlisis per microscòpia confocal de la localització de la fluorescència emesa per la proteïna fluores-
cent EYFP. Les diferents regions aminoàcidiques es varen sobrexpressar en cèl·lules epidèrmiques de ceba trans-
formades per microbombardeig. En la imatge de l’esquerra, s’il·lustra l’enzim E1 amb les dues subunitats, SAE1 
i SAE2; i els dos senyals de localització nuclear, NLS1 i NLS2, situats al  domini Ct. A la imatge de la dreta, s’ob-
serva la compilació d’imatges obtingudes a través de la microscòpia confocal. La fluorescència provinent de la 
EYFP es representa en color groc. El diagrama de caixes mostra el resultat obtingut de CFR (de l’anglès Citosol 
Fluorescence Ratio) de cada regió aminoacídica.  

A les cèl·lules que expressaren EYFP::UFDCt s’observà fluorescència únicament al nucli cel·lular, men-

tre que EYFP::UFD es va localitzar majoritàriament al citosol, de la mateixa manera que la proteïna control 

EYFP (Figura 6).  

Les formes EYFP::NLS1 (CFR=0,54) i EYFP::NLS2 (CFR=0,82) mostraren una distribució repartida entre 

els dos compartiments, cosa que va permetre postular a NLS2 com a senyal funcional de localització nu-

clear. Per altra banda, ambdós valors de CFR manifestaren una major eficiència de NLS1 davant NLS2 per 

conferir retenció nuclear (Figura 6).  

Aquest experiment, permeté concloure que la localització cel·lular d’E1 depenia no només de la se-

qüència canònica (NLS1), sinó que també dels vuit aminoàcids terminals (NLS2) del domini Ct. Així doncs, 

el processament proteolític de NLS2 facilita la redistribució parcial de SAE2 cap al citosol durant la transi-

ció de la fase de creixement de l’embrió fins a la de maduració de la llavor en plantes d’A. thaliana.  

D’aquesta manera, E1 podria constituir un interruptor molecular11 que promogui la SUMOilació cito-

sòlica, la qual, segons els resultats obtinguts fins al moment, es creu que inhibeix el desenvolupament 

vegetatiu i la tolerància al estrès salí durant la germinació. 

Amb l’objectiu d’identificar l’agent responsable del processament del domini C-terminal de SAE2 en 

síliqües, es realitzà un assaig doble híbrid12 en llevat per tal d’identificar proteïnes interactores de SAE2. 

Es van identificar vint-i-dos potencials interactors, dels quals cinc varen ser seleccionats com a candidats 

més probables en base a la coincidència del patró d’expressió de cadascun d’aquests amb les caracterís-

tiques espai-temporals del fenomen de proteòlisi caracteritzat prèviament (Taula 1). 
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Taula 1. Identificació i descripció dels 5 gens candidats a realitzar el processament proteolític de Ct de SAE2. 

GEN DESCRIPCIÓ 

AT1G11125 Proteïna hipotètica. 

AT2G30020 
Fosfatasa MAPK, la qual regula negativament la MAP 
quinasa.  

AT2G43130 Proteïna pertanyent a la família de les GTPases. 

AT3G60770 Proteïna ribosòmica S13/S15. 

AT5G09430 Superfamília de les proteïnes α/β -Hidrolases. 

 

En base a les activitats prèviament descrites dels diversos candidats es va seleccionar la proteïna 

HIDROLASA, la qual es codifica al gen AT5G09430.1 en A. thaliana. Pertany a la superfamília de les α/β-

Hidrolases, entre les quals s’han descrit enzims amb diverses activitats: lipases, esterases, epòxid hidrola-

ses i, inclús, proteases (Mindrebo et al., 2016).  

Per això, al laboratori s’ha analitzat la HIDROLASA a partir de dues aproximacions complementaries. 

En la primera, implementada per una altra estudiant del laboratori, s’examinà el processament de Ct em-

prant la tecnologia FRET, la qual permet investigar interaccions moleculars mitjançant proteïnes fluores-

cents, anomenades fluoròfors (Figura 7). 

Es basa en la transferència directa d’energia des d’un fluoròfor (donador) a un altre (acceptador). En 

primer lloc, el donador s’excita degut a una exposició continua a un senyal amb una longitud d’ona (λ) 

determinada, cosa que provoca un alliberament d’energia vers a l’acceptador. En conseqüència, aquest 

s’excita i emet energia fluorescent a una λ específica, la qual és captada per un espectrofotòmetre. Això 

només succeeix quan els fluoròfors es troben a una distancia entre 1-10 nanòmetres (Bajar, Wang, Zhang, 

et al., 2016). 

 

Figura 7. Exemple de representació gràfica del sistema FRET (Xing et al., 2016), on la interacció entre els dos 
fluoròfors només es dona quan es troben a menys d’una distància de 10 nanòmetres (nm). 



   16   

 

En aquell estudi es pretengué sintetitzar una construcció codificant per la proteïna recombinant Clo-

ver-SAE2UDF-Ct -ADN connector13-mRuby. D’aquesta manera, s’esperaria que l’ADN connector generés el 

suficient espai per a que la proteasa desconeguda efectués la proteòlisi al domini Ct i, conseqüentment, 

es visualitzés una disminució del senyal de FRET degut a la separació dels fluoròfors.  

En aquest context, el present treball de fi de grau comprèn la investigació realitzada de manera au-

tònoma i supervisada pel Dr. Jordi Pérez durant la estança al CRAG. Aquesta, consistí en sintetitzar pro-

teïnes control per tal de validar el correcte funcionament dels mecanismes implicats en aquesta nova 

metodologia de FRET. Mentre que, pel que fa la segona aproximació, es va analitzar el possible paper de 

la HIDROLASA com a proteïna responsable de la proteòlisi dels vuit aminoàcids terminals del domini Ct 

de SAE2 (SAE2Ct) mitjançant l’anàlisi de plantes mutants de pèrdua de funció.  

 

 

 



Caracterització dels mecanismes moleculars implicats en la proteòlisi de l’enzim activador de SUMO (E1).                17    

 

2. Objectius  

Malgrat la rellevància de la SUMOilació en les plantes, els mecanismes que la regulen i les funcions 

biològiques que desenvolupa són encara poc coneguts. En aquest context, en el present estudi es plante-

gen els següents objectius: 

 

• Desenvolupar una metodologia basada en la tecnologia FRET per a la identificació i monitorització 

de la protòlisi del domini Ct de SAE2, mitjançant els següents objectius concrets: 

 

o Generar una proteïna recombinant que actuï com a control durant els assajos de FRET, per 

tal de determinar si el mecanisme de FRET funciona adequadament. 

 

o Verificar si existeix un impediment estèric entre els dos fluoròfors de FRET que eviti la prote-

òlisi del domini Ct de SAE2, mitjançant la síntesi d’una segona proteïna recombinant.  

 

• Analitzar el procés proteolític que es produeix en el domini Carboxi-terminal de la subunitat gran, 

SAE2, de l’enzim E1 en individus d’A. thaliana silvestres. 

 

• Estudiar si en plantes d’A. thaliana mutants pel gen que codifica la proteïna HIDROLASA (HYDR) 

es dona la reacció de proteòlisi al domini Ct de SAE2.  
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3. Materials i mètodes 

En aquest apartat es descriuran els protocols i els materials de major rellevància que s’han empleat 

en el present treball amb la finalitat d’assolir els objectius establerts. L’aigua empleada en la totalitat dels 

experiments fou bidestil·lada-desionitzada (Milli-Q), ja que conté un major grau de puresa en comparació 

amb la destil·lada.  

3.1. Línies silvestres 

- A. thaliana ecotip Columbia-0 (Col-0): línia que conté el material genètic original d’ A. thaliana, és a dir, 

sense cap mutació. Fou empleada com a control durant la caracterització del genotip de les plantes mu-

tants i per obtenir extracte proteic silvestre requerit en l’experiment de validació de la HYDR com a res-

ponsable de la proteòlisi.  

3.2. Línies transgèniques 

Les línies mutants utilitzades en el present estudi s’han adquirit de la col·lecció pública Salk Institute 

for Biological Studies (Alonso et al., 2003). Aquesta institució disposa d’una llibreria d’individus                     

d’A. thaliana mutants de pèrdua de funció generada per inserció, mitjançant Agrobacterium tumefaciens, 

d’un T-DNA (de l’anglès transfer DNA) associat a un gen de resistència a l’antibiòtic Kanamicina.  

- A. thaliana amb inserció de T-DNA al gen AT5G09430.1 (Figura 8): gen que codifica la proteïna 

HIDROLASA, la qual fou identificada com a possible candidat en la proteòlisi del domini Ct. Per això, 

aquests mutants es van usar per aconseguir extracte proteic, en absència d’HYDR. En funció de la localit-

zació de l’insert del T-DNA, es va tractar amb les següents línies: 

o hidrolasa-1, hydr-1 (Salk_062236), insert al intró. 

o hidrolasa-2, hydr-2 (Salk_114770), insert al exó. 

 

Figura 8. Gen AT5G09430.1 amb les insercions de T-DNA utilitzades. Aquest gen es localitza al cromosoma 5 del 
genoma d’A.thaliana, té una seqüència genòmica de 1.196 parells de base (pb) i està compost per quatre 
exons13 i tres introns14. En la imatge s’indiquen els dos locus15 d’inserció del T-DNA, els quals originen les dues 
línies mutants de pèrdua de funció: hidrolasa-1 (Salk_062236) i hidrolasa-2 (Salk_114770). 

En el present estudi es varen recollir les llavors provinents de la 2a generació filial de les línies que es 

mostren en la Taula 2. Es varen germinar en medi de cultiu i en torreta per realitzar els experiments de 

genotipat, amb la finalitat de confirmar l’homozigosi dels al·lels de la generació parental.  
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Taula 2. Generació parental (P), 1a Generació filial (F1) i 2a Generació filial (F2) de les línies emprades en el 
present treball. Totes les línies provenen de medi MS, excepte HY1*, la qual duu l’asterisc per indicar que pro-
cedeix de medi MS amb Kanamicina. Hm simbolitza homozigot.  

LÍNIES AL·LELS 
MUTANTS 

(hydr) 
Generació parental 

(P) 
1a Generació filial 

(F1) 
2a Generació filial (F2) 

hidrolasa-1 (hydr-1) / / Hm 

hidrolasa-2 (hydr-2) 

hydr-2.9 

hydr-2.9.01 
hydr-2.9.02 
hydr-2.9.03 
hydr-2.9.04 
hydr-2.9.05 
hydr-2.9.06 
hydr-2.9.07 

hydr-2.9.08 
hydr-2.9.09 
hydr-2.9.10 
hydr-2.9.11 
hydr-2.9.12 
hydr-2.9.13 
hydr-2.9.14 

hydr-2.9.15 
hydr-2.9.16 
hydr-2.9.17 
hydr-2.9.18 
hydr-2.9.19 
hydr-2.9.20 
 

Hm 

hydr-2.15 hydr-2.15.04,  hydr-2.15.16, hydr-2.15.19 Hm 

hydr-2.16 hydr-2.16.01*, hydr-2.16.01, hydr-2.16.05 Hm 

3.3. Medis de cultiu vegetal 

El medi de germinació i creixement en placa es va preparar amb aigua Milli-Q, autoclavant la solució a 

121ºC durant 20 minuts. Únicament s’emprà medi MS 0,5X amb vitamines, el qual correspon a la meitat 

de la concentració del medi canònic MS (Murashige & Skoog). Per introduir-lo a la placa es va liquar com-

pletament al microones i, una vegada inserit, es deixà solidificar a temperatura ambient. 

3.4. Soques bacterianes 

- Escherichia coli TOP10: Utilitzada en la replicació de vectors i tècniques d’ADN recombinant per a la 

generació i purificació de construccions dissenyades en el desenvolupament de controls positius requerits 

en els assajos de FRET. És una soca optimitzada per minimitzar els fenòmens de recombinació i degradació 

d’àcids nucleics que podrien alterar la seqüència i arquitectura de les construccions elaborades.  

- Escherichia coli BL21 (DE3)-RIL: S'associa a vectors d'expressió, motiu pel qual ha estat emprada en la 

síntesi de les següents proteïnes: SAE2UDF-Ct, CPR, CUPR. Es caracteritza per estar controlada per un pro-

motor eficaç anomenat T7, el qual només actua en resposta a l'acció de l'ARN polimerasa T7. Per aquest 

motiu, la soca BL21 integra en el seu genoma el gen que codifica la polimerasa viral T7, expressió de la 

qual s’indueix mitjançant l’addicció d’IPTG16. A més, incorpora un plasmidi que expressa tRNAs poc fre-

qüents en E.coli, amb la finalitat d’optimitzar l’expressió de proteïnes exògenes, i confereix resistència a 

l’antibiòtic cloramfenicol.  
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3.5. Medis de cultiu bacterians 

Els medis de cultiu s'han preparat en aigua Milli-Q i van ser autoclavats 20 minuts a 121º C per acon-

seguir la seva esterilitat. Els suplements requerits per cada ocasió es van afegir una vegada temperats els 

medis a 50º C, aproximadament. 

- Medi LB: és el més freqüent en cultius d’ E.coli. 

o Composició: LB (1 litre) → 10 grams (g) de Bacto Triptona, 5g d’extracte de llevat i 10g de NaCl. 

- Medi 2×TY: més ric que l’anterior, utilitzat en casos on es requerí d’un major creixement cel·lular. A més, 

al proporcionar una font de nitrogen més rica millora l’expressió de proteïnes recombinants.  

o Composició: 2×TY (1 litre) → 16g de Bacto Triptona, 10g d’extracte de llevat i 5g de NaCl. 

3.6. Vectors plasmídics 

- pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby (Figura 9): Aquest vector s’ha emprat com a motlle per generar 

noves construccions en els assaigs de FRET. Bàsicament, consisteix en un plasmidi pET28a(+) amb un in-

sert que conté els gens que codifiquen per dues proteïnes fluorescents, Clover i mRuby i pel domini 

SAE2UDF-Ct d’A. thaliana.  

• Característiques rellevants: Conté el promotor T7, induïble per IPTG, reconegut exclusivament 

en aquelles soques dotades amb la polimerasa T7, com en el cas d’ E.coli BL21 (DE3)-RIL. A més, 

incorpora una seqüència de nucleòtids a 5’ que codifica per: (1) una cua de 6 histidines, la qual 

permet purificar la proteïna mitjançant la columna IMAC; i (2) l’etiqueta T7, un epítop17  recone-

gut per l’anticòs Anti-T7 ens els assaigs Western Blot. A més, presenta un origen de replicació de 

baixa còpia, és a dir, poques còpies per cèl·lula; i un gen que codifica una proteïna que confereix 

resistència a la kanamicina.  

 

Figura 9. Plasmidi pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby, on es destaca el promotor T7, els gens que codifiquen per 
la cua d’histidines, l’etiqueta T7 (tag T7), les dues proteïnes fluorescents (Clover i mRuby), el domini SAE2UDF-Ct  

d’A. thaliana (AraUFDCt) i el gen de resistència a la kanamicina (Rt Kan).   
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- pGEX6P-1 (Figura 10): S’ha utilitzat com a motlle per amplificar la diana de restricció de la proteasa 

PreScission amb la finalitat de generar la construcció CPR. 

• Característiques rellevants: Està compost pel promotor TAC, induïble per IPTG; presenta un ori-

gen de replicació d’alta còpia, és a dir, elevada quantitat de còpies per cèl·lula; permet la fusió 

de la proteïna d’interès a una etiqueta, concretament la proteïna Glutatió-S-Transferasa (GST), 

en N terminal. A més, conté un gen que codifica la proteïna que confereix resistència a ampi-

cil·lina i inclou la diana de la proteasa PreScission; i posseeix la regió de clonatge múltiple (MCS, 

de l’anglès Multiple Cloning Site), on es localitzen les dianes dels enzims de restricció. 

 

Figura 10. Plasmidi pGEX6P-1, on s’observa el gen que codifica l’etiqueta GST, la diana de la proteasa PreScission, 
la regió de clonatge múltiple (MCS) i el gen de resistència a la ampicil·lina (Rt Amp). 
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3.7. Encebadors 

A continuació, es mostra la llista dels encebadors que s’han utilitzat en els experiments (Taula 3).  

Taula 3. Encebadors utilitzats. Es mostren els emprats tant en el genotipat d’HYDR com en el clonatge de CPR i 
CUPR. Els encebadors que duen un asterisc (*) varen ser dissenyats en el present estudi.  

NOM SEQÜÈNCIA Tf (ºC) DIRECCIÓ FINALITAT 

Encebadors del genotipat de les HYDRs 

AMPM_01b* 5’-CGA-ATC-TAG-AAG-AAG-CTA-CCG-3’ 62 Directe Genotipat d’hydr-1 

ACP_01 5’- ATG-TGT-ACG-GAG-TTT-GTA-GAG-‘3 52 Directe Genotipat d’hydr-1 

LP48_b 5’-GTC-CAA-GGA-ATT-TGT-CAA-GCA-T-3’ 62 Complementari Genotipat d’hydr-1 

AMPM_03* 5’-TCA-TGG-TTA-GTT-ATC-CAA-ACC-G-3’ 62 Directe Genotipat d’hydr-2 

AMPM_02b* 5’-CGA-CTC-GTT-TGA-GAA-CCC-TC-3’ 62 Complementari Genotipat d’hydr-2 

LBb1 5’- GCG-TGG-ACC-GCT-TGC-TGC-AAC-T-3’ 63 Complementari Genotipat d’hydr-1 i hydr-2 

Encebadors de Gibson Assembly 

PreScission_to_clo-

ver-f * 

5’-GTA-CGA-CGA-TGA-CGA-TAA-GAC-TAG-

TGG-TGA-TCA-TGT-AAC-CCA-TCC-3’ 
67 Directe 

Amplificació de la diana de 

la proteasa PreScission. 

PreScis-

sion_to_ruby-r * 

5’-CGA-GCG-GCC-GCA-TCG-TGA-CAC-TAG-

TAC-GAT-GGT-GTC-TAA-GGG-CGA -3’ 
74 Complementari 

Amplificació de la diana de 

la proteasa PreScission 

AraUFDct_to_clo-

ver-f * 

5’-GGA-TCT-GTA-CGA-CGA-TGA-CGA-TAA-

GAC-TAG-TTC-CGA-GAC-CCC-ATT-AGT-ACT-

CGA-G -3’ 

70 Directe 
Amplificació SAE2UDF-Ct 

amb la diana PreScission 

Seq_precission_r *  

5’-AGA-CAC-CAT-CGT-ACT-AGT-GGG-CCC-

CTG-GAA-CAG-AAC-TTC-CAG-TTC-AAC-TCT-

TAT-CTT-CTT-3’ 

69 Complementari 
Amplificació SAE2UDF-Ct 

amb la diana PreScission 

Encebadors de PCRs de colònia i seqüenciacions 

LML215 5’-GGG-CTG-GCA-AGC-CAC-GTT-TG-3’ 74 Directe PCR colònia CPR 

LML214 5’-GCT-AGT-TAT-TGC-TCA-GCG-G-3’ 58 Complementari 
PCR colònia CPR, seqüenci-

ació de CPR i CUPR 

LML213 5’-TAA-TAC-GAC-TCA-CTA-TAG-GG-3’ 58 Directe Seqüenciació de CPR i CUPR 

Seq_Clover 650-f  5’-TCA-CAT-GGT-CCT-GCT-GGA-GTT-C-3’ 59 Directe 
Seqüenciació de CPR i 

CUPR, i PCR colònia CUPR 

Seq_precission_R *  5’-GGG-CCC-CTG-GAA-CAG-AAC-TTC-CAG-3’ 64 Complementari PCR colònia CUPR 
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3.8. Metodologies 

3.8.1. Tècniques aplicades en àcids nucleics 

3.8.1.1. Extracció d’ADN genòmic d’A. thaliana 

L’extracció d’ADN genòmic es va realitzar en funció del tipus de teixit destinat a analitzar (conjunt de 

plàntules o fulles), els quals s’obtingueren de la següent manera: 

• Conjunt de plàntules: sembrar les llavors en placa amb medi MS, estratificar (foscor i 4ºC) durant 

4 dies i col·locar-les a la cambra in vitro 12 hores llum/12 hores foscor durant 6 dies, moment en 

el qual l’ADN pot ser extret.  

• Fulles de mida mitjana: sembrar en torreta, estratificar durant 4 dies i introduir-les a l’hivernacle, 

tenint en compte el manteniment de les condicions d’humitat requerides per la viabilitat dels 

individus. Quan la roseta estigui prou desenvolupada es pot procedir a l’obtenció del teixit. 

Una vegada obtingut el teixit vegetal, es va seguir amb el següent protocol: 

1. Introduir 2-4 plàntules o 1-2 fulles de mida mitjana a un microtub de fons cònic de 2 mil·lilitres (mL) 

amb dues boles de lisi. 

2. Congelar els tubs en nitrogen líquid i triturar el teixit mitjançant l’aparell de lisi de teixit vegetal (en 

anglès tissue lyser). Moldre les fulles 2 x (1 minut – 1 minut i 30 segons), Freqüència = 30,0 Hertz. 

3. Afegir 400 microlitres (μL) de tampó d’extracció d’ADN genòmic (Taula 4) i agitar intensivament a 

temperatura ambient. 

4. Centrifugar durant 10 minuts (min) a 14.000 revolucions per minut (rpm). 

5. Transferir el sobrenedant (300-350μL) a un nou microtub. 

6. Afegir 300-350μL d’isopropanol, agitar mitjançant inversió i deixar-los reposar 2 min a temperatura 

ambient. 

7. Centrifugar durant 10 min a 14000 rpm.  

8. Eliminar el sobrenedant invertint el tub. 

9. Afegir 500uL d’etanol (EtOH, 70%) per rentar el precipitat. 

10. Centrifugar durant 5 min a 14000 rpm. 

11. Eixugar bé els precipitats a temperatura ambient.  

12. Resuspendre el precipitat en 30 - 50μL d'aigua Milli-Q.  
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Taula 4. Tampó d’extracció d’ADN genòmic, amb els components i les concentracions finals. 

TAMPÓ D’EXTRACCIÓ D’ADN GENÒMIC 

Component Concentració final 

Tris-HCl (pH = 7,0) 200 mil·limolar (mM) 

NaCl 250 mM 

EDTA 25 mM 

SDS 0,5 % 

H2O / 

3.8.1.2. Purificació d’ADN plasmídic 

El següent protocol s’ha dut a terme mitjançant l’ús d’un kit comercial: Pure yield Plasmid Miniprep 

System (PROMEGA), en el qual s’especifica el procediment que es descriu a continuació. 

1. Centrifugar 1,5mL de cultiu bacterià durant 30 segons (seg) a velocitat màxima en una microcentrí-

fuga. Descartar el sobrenedant.  

2. Afegir 1,5mL del cultiu bacterià al mateix tub centrifugat i repetir el pas 1.  

3. Introduir 600μL de tampó TE, o aigua, al precipitat cel·lular i resuspendre completament.  

4. Afegir 100μL de tampó de lisi cel·lular i barrejar invertint el tub 6 vegades.  

5. Afegir 350μL de solució de neutralització i barrejar suaument mitjançant inversió del tub.  

6. Centrifugar a velocitat màxima, 16.000 de força centrífuga (xg), en una microcentrífuga durant 3 mi-

nuts.  

7. Transferir el sobrenedant (≈900μL) a la minicolumna evitant el pellet de restes cel·lulars.  

8. Col·locar la minicolumna en un tub que recull el flux a través (de l’anglès flow through, FT)  i centrifu-

gar a velocitat màxima durant 15 segons.  

9. Descartar el FT i reintroduir la minicolumna al tub.   

10. Addicionar 200 μL del tampó de rentat d’eliminació d’endotoxines a la minicolumna i centrifugar a 

velocitat màxima durant 15 segons.  

11. Afegir 400μL de solució de rentat de columna a la minicolumna i centrifugar a velocitat màxima du-

rant 30 segons.  

12. Transferir la minicolumna a un microtub de 1,5 mL i introduir-hi 30-50μL de tampó d’elució o aigua. 

Deixar reposar el tub 1 minut a temperatura ambient.  

13. Centrifugar durant 15 segons amb l’objectiu d’obtenir el plasmidi purificat i, a continuació, guardar-

lo a un congelador de -20ºC. 
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3.8.1.3. Transformació mitjançant xoc tèrmic 

Per expressar o amplificar una construcció dissenyada cal introduir el fragment d’ ADN en una cèl·lula 

hoste. Actualment existeixen múltiples maneres de realitzar aquest procés, no obstant, s’ha optat per la 

transformació mitjançant xoc tèrmic, on la presència d’un gradient tèrmic permet la incorporació del frag-

ment d’ADN al medi intracel·lular. El procediment que es va seguir es detalla a continuació:  

1. Introduir el fragment d’ADN que es vol transformar en una l’alíquota18 de la cèl·lula hoste, la qual 

haurà estat sotmesa a un tractament previ per a que pugui ingressar el fragment d’ADN al seu interior 

amb facilitat (cèl·lula competent).  

2. Deixar reposar en gel durant 30 minuts. 

3. Incorporar-la al bloc tèrmic durant 30 - 60 segons a 37ºC - 42ºC.  

4. Dipositar-la, de nou, en gel durant 5 minuts.  

5. Afegir a l’alíquota 900µL de medi de cultiu.  

6. Incubar el cultiu durant 1 hora a 37ºC i 200 rpm.  

7. Plaquejar-lo en medi de cultiu amb l’antibiòtic associat al gen de resistència del plasmidi per selecci-

onar les cèl·lules que incorporen la construcció respecte les que no. 

*Nota: La quantitat d'ADN a transformar depèn de la concentració de la solució utilitzada i de l'efici-

ència de les cèl·lules hostes. Tot i així, es solen introduir entre 10-50 nanograms (ng). 

3.8.1.4. Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) 

La tècnica de la PCR és una de les tècniques més empleades en Biologia Molecular per la seva gran 

potència, especificitat i versatilitat per adaptar-se a infinitat d’aplicacions. Aquest mètode utilitza seqüèn-

cies curtes d’ADN, anomenades encebadors, per seleccionar una part del genoma i amplificar-lo en mils 

o milions de còpies, gràcies a l’acció d’una polimerasa de gran resistència a la temperatura.  

Actualment, hi ha disponibles comercialment diverses ADN polimerases amb diferents característi-

ques que les fan més o menys adients en determinades situacions. A continuació, a la Taula 5 es definei-

xen les que es varen utilitzar en el present treball.  

Taula 5. Característiques generals de les diverses ADN polimerases utilitzades en el present treball. 

*Nota: El paràmetre fidelitat indica la capacitat que té la polimerasa per amplificar una seqüència 

d’ADN idèntica a la original.  

ADN polimerasa Tª Elongació Velocitat replicació Fidelitat 

Taq 72ºC 1 min/Kilobase (Kb) Baixa 

Pfu 68ºC 30 seg/Kb Alta 
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Un dels punts clau a l'hora de triar la polimerasa consisteix en tenir clar la finalitat del producte am-

plificat. D’aquesta manera, si l’objectiu de la reacció radica en generar còpies amb un menor canvi res-

pecte el fragment original, és important escollir-ne una d’elevada fidelitat, és a dir la Pfu. Per altra banda, 

si es pretén observar l’aparició, o no, d’una banda d’amplificació en el gel i/o mida del fragment amplificat, 

no es considera tant determinant un elevat grau de precisió. En aquests casos, s’empra la Taq.  

Ambdues polimerases es varen usar en les següents situacions:  

• Taq: Caracterització dels mutants hydr i pel cribratge de colònies durant la generació de noves 

construccions.  

• Pfu: Amplificació de dos fragments d’ADN necessaris per generar les construccions CPR i CUPR.  

Ambdues polimerases es van emprar com a part de dues mescles comercials, GoTaq Green Mix (Pro-

mega) i PfuUltra II Hotstart PCR Master Mix, respectivament. En aquestes, l’ADN polimerasa es subminis-

tra juntament amb el tampó de reacció, els desoxiribonucleòtids trifosfat i el clorur de magnesi. Per a dur 

a terme la reacció, cal afegir externament l’ADN motlle, els encebadors específics i el volum d’aigua ne-

cessari per aconseguir la concentració òptima de treball.  

En la Taula 6 s’expliquen, resumidament, els passos que conformen el procés de realització de la PCR. 

La tècnica, generalment, consisteix en una sèrie de 20 a 35 canvis repetits de temperatura, anomenats 

cicles, els quals solen estar conformats per tres passos de diferent temperatura. 

Taula 6. Passos que conformen la tècnica de la PCR. En la taula s’inclouen els rangs òptims de temperatura i 
temps i l’objectiu corresponent a cada pas.  

 

 

PASSOS TEMPERATURA TEMPS OBJECTIU 

1. Desnaturalització 1 94 - 96ºC 1-8 min 
Activació per calor de les polimerases 
termòfiles.  

Cicles 
(20-35) 

2. Desnaturalització 2 94 - 95ºC 20 - 40 seg  
Separació de la doble cadena d’ADN, per 
permetre la unió del encebador.  

3. Hibridació o unió 
del encebador 

40 - 68ºC 20 - 40 seg 
Unió del encebador a la cadena d’ADN 
motlle per complementarietat de bases. 

4. Elongació de la ca-
dena 

En funció de la polimerasa emple-
ada 

Síntesis del nou fragment d’ADN partint 
de la localització del encebador.  

 
5. Elongació final 70 - 74 °C 5 - 15 min 

Assegurar que la polimerasa acaba d’am-
pliar tots els fragments.  

6. Conservació 4-15 °C Indefinit Conservar el producte de la reacció.  
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*Nota: Les temperatures emprades en les PCRs s’han escollit en funció del tipus d’ADN amb el que 

s’estava tractant (genòmic, plasmídic...), de la polimerasa emprada i dels encebadors utilitzats. Per altra 

banda, els cicles s’han seleccionat en base a un equilibri entre el grau d’ampliació desitjat (major número 

de cicles) i la probabilitat d’introduir mutacions en la seqüència amplificada (menor número de cicles).  

La temperatura d’hibridació o unió del encebador (pas 3) depèn de la temperatura de fusió (Tf). 

Aquest paràmetre descriu la temperatura a la qual la meitat de les molècules del encebador es troben 

unides a la seqüència complementària de l’ADN motlle. Com a norma general, s'utilitza una temperatura 

d'hibridació de 5-10 ºC inferior a la Tf més baixa del parell d’encebadors emprats en la reacció.  

La mescla de reacció i el programa que es va dur a terme en les diverses PCRs es mostra a continuació 

(Taula 7).  

Taula 7. Mescla de reacció i programa utilitzats en les PCRs realitzades en el present treball.  

MESCLA DE REACCIÓ PROGRAMA PCR 

Producte  [ ] final Passos Condicions  

GoTaq Green Mix 
(Polimerasa Taq) 

1X Desnaturalització 1 95 ºC (4 min) 

Encebador D 0,5 µM Desnaturalització 2 95 ºC (30 seg) 

Encebador C 0,5 µM Hibridació  Especificat 

H20 / Elongació  72ºC (Especificat) 

En cada tub de la PCR Cicles especificats 

ADNg 1 µL (50 ng) Elongació final 72 ºC (5 min) 

  Conservació 16 ºC (∞) 

En la PCR del genotipat d’hydr-1, la mescla de reacció es va preparar per duplicat, on una de les rè-

pliques contenia dos encebadors endògens, els quals hibriden amb el gen. Mentre que, en l’altre, un d’ells 

s’unia al T-DNA. Seguidament, una vegada finalitzada la reacció, es mesclaren les rèpliques per carregar 

el contingut en un sol gel d’agarosa al 1%. 

Pel genotipat d’hydr-2 amb el teixit provinent tant del conjunt de plàntules com de fulles de mida 

mitjana, el procés de preparació de la mescla de reacció fou el mateix que en la hydr-1. No obstant, en 

aquest cas el resultat de la PCR es carregà en dos gels d’agarosa al 1% per visualitzar-lo evitant el solapa-

ment de bandes.   

- Amplificació efectuada per encebadors endògens: PCR endògena. 

- Amplificació efectuada amb un encebador que hibrida amb el T-DNA: PCR de T-DNA.  
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3.8.1.4.1.   PCR de colònia  

La tècnica de la PCR també pot utilitzar-se per determinar la presència o absència d'una seqüència o 

insert en la colònia bacteriana resultant de la transformació d'una determinada construcció. En aquest 

cas, per afegir l’ADN motlle a la mescla de reacció, es posa en contacte la punta d’una pipeta amb la 

colònia a analitzar. Al treballar amb cèl·lules intactes s’ha d’allargar el primer pas de desnaturalització 

durant 6-8 min, per assegurar la lisis cel·lular i alliberar l’ADN motlle abans d'iniciar els cicles.  

3.8.1.4.2.   PCR de clonatge de gens 

Una de les altres aplicacions interessants de la PCR consisteix en la recuperació de fragments d’ADN 

a partir de motlles d’ADN plasmídic. A diferència de les altres, en aquesta s’emprà la polimerasa Pfu per 

obtenir un producte amplificat amb màxima fidelitat. 

3.8.1.5. Electroforesi en gel d’agarosa. 

És un mètode estàndard per visualitzar, separar o purificar fragments d’ADN quan no es requereix 

d’una alta resolució. El procés de separació es duu a terme en funció del pes molecular, gràcies a la pre-

sència d’un camp elèctric. El procediment a seguir es basa en els següents passos.  

1. Per preparar un gel d’agarosa al 1%, pesar 1g d’agar i introduir-lo amb 100mL tampó TAE 1X. 

2. Escalfar durant pocs minuts al microones per dissoldre l’agar. 

3. Afegir dues gotes de bromur d'etidi amb una concentració final de 0,1 µg/mL (1 gota en cada 

50mL) i es mescla. 

4. Introduir la solució a la cubeta, col·locar la pinta i esperar a que gelifiqui.  

5. Carregar les mostres als pous i aplicar un corrent elèctric amb una duració determinats. Tí-

picament es solen aplicar 110 volts durant 20-25 min.  

3.8.1.6. Purificació d’ADN per centrifugació  

El següent protocol s’ha emprat per purificar ADN producte d’amplificació d’una PCR o provinent 

d’un gel d’electroforesi. S’ha dut a terme mitjançant l’ús d’un kit comercial anomenat SV Gel and PCR 

Clean-Up System (PROMEGA), en el qual s’especifica el procediment que es descriu a continuació. 

A. Provinent del gel d’electroforesi.  

1. Seguint el procés d’electroforesi, tallar la banda on es trobi l’ADN que es desitja purificar i 

introduir-la en un microtub d’1,5mL. 

2. Afegir 10μL de solució d’unió a la membrana per 10 mil·ligrams (mg) de tros de gel. Agitar i 

incubar a 50-65ºC fins haver-lo dissolt completament.  
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B. Producte d’una PCR. 

1. Addicionar un volum igual de solució d’unió a la membrana al producte de la PCR.  

A partir d’aquí, el passos són comuns per ambdues situacions.  

1. Transferir el gel dissolt o el producte de la PCR a la minicolumna i incubar durant 1min a temperatura 

ambient.  

2. Centrifugar 1min a 14.000 rpm i descartar el FT. 

3. Afegir 700μL de solució de rentat de membrana, centrifugar 1min a 14.000 rpm i descartar el FT. 

4. Repetir el pas 3, però amb 500μL de solució i centrifugant durant 5min.  

5. Centrifugar el tub 1min amb la tapa de la centrífuga oberta per a que s’evapori l’etanol residual. 

6. Incorporar 50μL de solució d’aigua lliure de nucleases, incubar 1min a temperatura ambient i centri-

fugar 1min a 14.000 rpm. 

3.8.1.7. Digestió amb enzims de restricció 

Una de les eines més emprades per introduir un insert en una posició concreta d'un plasmidi són els 

enzims de restricció. Aquests es caracteritzen per tallar molècules d’ADN en regions de seqüència concre-

tes anomenades dianes de restricció, les quals, una vegada tallades, presenten extrems cohesius (com-

plementaris entre ells). 

En el procediment, cal mesclar l’ADN, l’enzim de restricció i el tampó que garanteix les condicions 

òptimes de reacció. La composició d’una mescla de reacció estàndard és la següent (Taula 8).  

Taula 8. Composició general d’una mescla de reacció per tallar un fragment d'ADN, per una diana de restricció 
en concret. El símbol U equival a unitat enzimàtica. 

MESCLA DE REACCIÓ 

Component Concentració inicial Quantitat 

ADN a tallar / 15 - 25 μl (1-4 μg) 

Enzim de restricció  10 U/ µL 1 µL 

Tampó (10X) 10X 1/10 del volum final 

H20 / Fins total de 25-40 µL 

En la digestió de pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby (ADN a tallar) amb SpeI (enzim de restricció) 

per obtenir la proteïna CPR, es va incubar la mescla de reacció a 37ºC durant 3 hores. Mentre que en la 

digestió del mateix plasmidi amb DpNI (enzim de restricció) en el clonatge de CUPR, s’incubaren els com-

ponents a 37ºC durant 90 minuts.  
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3.8.1.8. Seqüenciació 

En el present estudi es va optar per la tècnica de seqüenciació Sanger, la qual permeté confirmar si 

les construccions generades mantenien la seqüència desitjada o s’havia produït algun canvi inesperat. El 

mètode requereix un o varis encebadors específics de la cadena motlle que es pretén seqüenciar, ADN 

polimerasa, quatre desoxiribonucleòtids trifosfat (dNTPs) i quatre desoxiribonucleòtids trifosfat modifi-

cats (ddNTPs) marcats cadascun amb un fluoròfor diferent.  

Per realitzar els assaigs de seqüenciació, només s’havia d’introduir el fragment d’ADN amb el o els 

encebadors específics en una mescla mestra que incorpora la polimerasa, els dNTPs i ddNTPs. El procés 

en qüestió el duia a terme el servei DNA Capillary Sequencing Facility del CRAG, el qual, una vegada aca-

bat, proporcionava els resultats obtinguts.  

En l’anàlisi de fragments de més de 800 nucleòtids, els qual requereixen de l’ús de més d’un enceba-

dor, cal comprovar que les regions superposades corresponguin i verificar l’absència de mutacions. Per 

fer-ho, en el present estudi s’ha emprat el programari Benchling.  

3.8.1.9. Gibson Assembly 

És un mètode de clonació molecular que permet la unió de múltiples fragments d'ADN, independent-

ment de la longitud o la compatibilitat final, en una sola reacció isotèrmica que requereix de la presència 

de regions superposades (15-80 nucleòtids) entre els fragments que es pretenen unir. Es basa en un pro-

cés que involucra els següents enzims: 

• Exonucleasa: es caracteritza per realitzar l’escissió dels enllaços fosfodièster dels nucleòtids si-

tuats en els extrems d’un fragment d’ADN. 

• Polimerasa: catalitza la síntesi de molècules d’ADN emparellant els desoxiribonucleòtids trifosfat 

(dNTP) amb els desoxiribonucleòtids complementaris corresponents de la cadena d’ADN motlle. 

• Lligasa: facilita la unió de cadenes d' ADN catalitzant la formació d'un enllaç fosfodièster. 

El procediment és relativament senzill, on els fragments que es pretenen assemblar s’incuben en una 

mescla que inclou els tres enzims (T5-exonucleasa, Phusion DNA Polyerase i Taq DNA lligassa) de la marca 

comercial NEB (de l’anglès New England Biolabs), a 50ºC durant 15-60 minuts. Seguidament, tenen lloc 

els següents passos seqüencials (Figura 11):  

En primer lloc, l’exonucleasa hidrolitza l’ADN de doble cadena des de l’extrem 5’ originant extrems 

llargs i cohesius, la qual cosa els permetrà la unió amb els fragments que presenten complementarietat 

de bases (regió superposada).  
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S’ha de tenir en compte que la T5-exonucleasa té una activitat molt alta, per aquest motiu, és reco-

manable utilitzar fragments d'ADN de més de 100 pb per a que no siguin completament hidrolitzats en 

aquest primer pas. Cal afegir que és un enzim termolàbil i, en conseqüència, la seva activitat baixa ràpi-

dament a 50ºC.  

Seguidament, l’ADN polimerasa actua enllaçant els dos fragments que s’han unit per complementa-

rietat de bases a la regió superposada. Cal afegir que l’ADN polimerasa Phusion és termoresistent, de 

manera que es manté activa a 50ºC 

Finalment, l’ADN lligassa segella covalentment els fragments d’ADN que es pretenien unir, donant 

lloc a una doble cadena completament funcional. La Taq DNA lligassa també es termoresistent. 

 

Figura 11. Procediment en format esquemàtic del Gibson Assembly, on s’observa la transició de dos fragments 
d’ADN que romanen separats a una sola cadena d’ADN, gràcies a l’acció dels enzims exonucleasa, polimerasa i 
lligassa.    

A l’hora de calcular les quantitats necessàries de cada component es van seguir dos criteris:  

- Introduir 50 – 100 ng de plasmidi per optimitzar el procés.  

- Relació molar plasmidi / insert = ½, és a dir, que per cada dos mols d’insert se n’ha d’incor-

porar un de plasmidi. 

 

 
 

Fragments d’ADN amb regions superposades 

Incubar a 50ºC 
durant 15-60 
minuts. 

Fragments d’ADN 
            + 
Solució mestre 
 

Cadena d’ADN completament segellada  

Exonucleasa hidrolitza l’extrem 5’ 

Unió per complementarietat 

ADN pol enllaça els fragments 

ADN lligassa sella els fragments 
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A més, per obtenir els mols necessaris d’insert a introduir en la mescla, es va fer ús del programari 

Neb Biocalculator. Pel que fa l’obtenció de CPR, s’emprà el plasmidi pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby 

digerit (25,2 ng/µL) amb el fragment de 300 parells de bases que conté la diana de PreScission (50 ng/µL); 

mentre que en CUPR es va utilitzar el mateix plasmidi però amb el fragment que incorpora SAE2UDF-Ct  i 

la diana de PreScission (Taula 9). 

Taula 9. Gibson Assembly per obtenir la seqüència codificant de CPR i CUPR. Es detalla cada component amb la 
quantitat respectiva d’ambdues proteïnes. 

GIBSON ASSEMBLY 

Component 
Quantitat 

CPR CUPR 

Mescla mestre  15 µL 

Plasmidi  3 µL (75 ng) 

Insert  1,5 µL (7 ng) 1,5 µL (14 ng) 

H20 0,5 µL 

 20 µL 

 

3.2.1.9.1. Encebadors de Gibson Assembly  

Els encebadors de Gibson (apartat 3.1.4) es van dissenyar amb el programari Benchling. Per fer-ho, 

se’ls hi va afegir la seqüència diana de l’enzim SpeI del plasmidi pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby, per 

donar lloc a les regions superposades. A més, es van seguir els dos criteris següents: 

- Regió superposada ha d’estar composta, com a mínim, de 10 parells de bases, per tal de garantir 

una bona eficiència d’unió durant el Gibson Assembly. D’aquesta manera, la longitud dels ence-

badors ha de ser de 40-50 parells de bases.  

- Per optimitzar la unió de l’encebador a la cadena d’ADN, l’últim nucleòtid ha de ser una guanina 

o una citosina, ja que estableixen 3 ponts d’hidrogen (al contrari de l’adenina i la timina, els quals 

s’enllacen amb 2).   
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3.8.2. Tècniques associades a proteïnes 

3.8.2.1. Purificació proteica  

Aquest protocol està dividit en diversos passos que conformen el procés general de purificació pro-

teica. El procés s‘inicia transformant la soca bacteriana (típicament E. Coli) amb el plasmidi que conté la 

seqüència d’interès a expressar i creixent-la en plaques de LB sòlid durant tota la nit a 37ºC. A partir d’aquí 

s’han de seguir el següents passos amb la finalitat d’obtenir la proteïna d’interès purificada.  

- PAS 1. Pas del cultiu transformat a medi líquid 

1. Preparar 10mL de medi de cultiu amb els antibiòtics (Taula 11) requerits en funció de la soca i el 

plasmidi transformat.  

2. Seleccionar una colònia aïllada i incorporar-la al medi de cultiu.  

3. Incubar el cultiu durant la nit (O/N, de l’anglès overnight) a 37ºC i 200 rpm. 

- PAS 2. Amplificació de la colònia 

1. Autoclavar un Erlenmeyer d’1L amb 400mL de medi de cultiu.  

2. Introduir els antibiòtics associats al gen de resistència del plasmidi i la soca.  

3. Inocular el cultiu fresc amb una quantitat equivalent al 2% del volum d’aquest (400mL). 

4. Incubar a 37ºC i a 200 rpm fins que el cultiu es trobi en fase exponencial de creixement, és a dir, arribi 

una densitat òptica (DO600)≈ 0,5 – 1,0. Aquesta mesura es realitza mitjançant un espectrofotòmetre.  

5. Obtenir mostra a temps previ a la inducció proteica, és a dir, a temps zero (T0). Per fer-ho, una vegada 

assolida la DO desitjada, s’agafa 1mL de la mostra, es centrifuga durant 5 minuts i es congela el pre-

cipitat cel·lular. 

- PAS 3. Inducció síntesi proteica 

1. Afegir l’agent inductor IPTG a una concentració final de 0,5 mM. 

2. Incubar a temperatura especificada i a 200 rpm fins que la DO600 indiqui que el cultiu es troba en fase 

estacionària.  

3. Obtenir mostra a temps post inducció proteica (TI).  

4. Centrifugar a 3.500xg durant 10 minuts mitjançant tubs de centrífuga de 500mL.  

5. Guardar el precipitat cel·lular al congelador a -80ºC o seguir immediatament amb la següent secció. 

- PAS 4. Purificació (Figura 12) 

1. Resuspendre el precipitat cel·lular amb 1/20 del volum del cultiu de tampó de lisi cel·lular (Taula 10).  

2. Deixar reposar 20 minuts en gel.  

3. Inducció lisis cel·lular: Sonicació amb microtip (Temps total: 7’ 30’’, impuls “on” 6×30’’, impuls “off” 

6×45’’, 10% d’amplitud) o French press. 
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4. Centrifugar a 39.000xg a 4ºC durant 1 hora.  

5. Recollir una mostra de sobrenedant (SN) i precipitat (Pell). 

6. Filtrar la fracció soluble (SN) amb un filtre de diàmetre de porus 0,2 micròmetres. 

7. Introduir 1,5 mL de resina de sílice (IMAC Sepharose) a una columna de poliestirè.  

8. Rentar la resina amb 5 vegades la quantitat equivalent al volum de la columna (5 CV, de l’anglès co-

lumn volume)  amb aigua Milli-Q. 

9. Afegir 2 CV de NiCl2 0,2M. 

10. Rentar amb 5 CV d’ aigua Milli-Q. 

11. Equilibrar amb 5 CV de tampó A. 

12. Carregar el sobrenedant a la columna i col·lectar el flux a través (FT). 

13. Introduir 5 CV de tampó de rentat i col·lectar la mostra de flux de rentat (W). 

14. Eluir amb el tampó d’elució, recollint cinc fraccions d’1mL (F1, F2, F3, F4 i F5). 

El conjunt de mostres recollides durant el procés anterior són les que s’analitzaran en una electrofo-

resi en gel de poliacrilamida per tal de comprovar la presència o no de la proteïna d’interès, determinar-

ne el grau de puresa i si mostra la mobilitat electroforètica esperada (Figura 12).  

 

Figura 12. Conjunt de mostres recollides durant el procés de purificació proteica. T0: cultiu no induït; TI: cultiu 
induït; SN: fracció soluble amb les proteïnes endògenes del cultiu hoste i la d’interès, si és soluble; Pell: fracció 
insoluble on s’hi troben restes cel·lulars, proteïnes endògenes del cultiu hoste i la proteïna d’interès, si és insolu-
ble; FT: proteïnes endògenes del cultiu hoste sense la d’interès, ja que ha interaccionat amb el níquel de la co-
lumna IMAC; W: proteïnes que s’han unit inespecíficament a la columna de níquel; F1..F5: proteïna eluïda.  

Taula 10. Tampó de lisi cel·lular, amb els respectius components i la concentració i final. 

TAMPÓ DE LISI CEL·LULAR 

Component Concentració final Component Concentració final 

Tris-HCl (pH = 8,0) 50 mM PMSF 1 mM 

NaCl 300 mM Pepstatina 1 ng/μL 

Imidazol 10 mM Leustatina 1 ng/μL 

Lysozyme 1 ng/μL DNAsa 100 ng/μL 

MgCl2 10 mM H20 / 
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Taula 11. Antibiòtics utilitzats en el present estudi amb la concentració final. 

ANTIBIÒTICS 

Antibiòtic Concentració final 

Kanamicina (50 mg/μL) 50 μg/μL 

Cloramfenicol (50 mg/μL) 50 μg/μL 

Els components, amb les respectives concentracions finals, dels altres tampons presents en la secció 

de purificació s’exposen a continuació.  

• Tampó A: Tris-HCl 50 mM (pH=7,5), NaCl 350 mM.  

• Tampó de rentat: Tris-HCl 50 mM (pH=7,5), NaCl 350 mM, imidazol 20 mM 

• Tampó d’elució: Tris-HCl 50 mM (pH=7,5), NaCl 350 mM, imidazol 300 mM 

- PAS 6. Bescanvi de tampó. 

Aquest últim pas s’ha de dur a terme per eliminar la proporció d’imidazol19 que ha aportat el tampó 

d’elució durant el procés de recol·lecció de les fraccions en la secció 4. El procediment és el següent:  

1. Filtrar el preservant que duu la pròpia columna d’exclusió molecular.  

2. Equilibrar amb 9mL de tampó  A. 

3. Introduir 500μL de la mostra que conté la proteïna (F1...F5). 

4. Eluir amb 1mL de tampó A.  

5. Quantificació mitjançant el mètode Bradford (apartat 3.5.2.3.). 

3.8.2.2. Obtenció d’extractes proteics de teixit vegetal  

Per tal d’obtenir extracte proteic es va seguir amb el següent procediment:  

1. Recollir el teixit d’interès en tubs cònics i congelar immediatament per immersió en nitrogen líquid. 

2. Triturar en un morter refredat amb nitrogen líquid el teixit vegetal (plàntules, fulles o síliqües) del 

qual es pretén realitzar l’extracte proteic. 

3. Afegir 2,5μL de tampó d’extracció proteic (Taula 12) per cada mg de teixit vegetal.  

4. Barrejar intensament fins obtenir una mostra completament homogènia.  

5. Introduir els tubs a la roda giratòria durant 30 minuts a 4ºC. 

6. Centrifugar les mostres a 14.000 rpm durant 20 minuts a 4ºC.  

7. Recollir el sobrenedant.  

8. Tornar a centrifugar a 14.000 rpm durant 15 minuts a 4ºC. 

9. Recollir el sobrenedant.  

10. Quantificar mitjançant el mètode Bradford (longitud d’ona: 595 nm).  

 



   36   

 

Taula 12. Tampó d’extracció proteic, amb els respectius components i la concentració final. 

TAMPÓ D’EXTRACCIÓ PROTEICA 

Component Concentració final Component Concentració final 

Tris-HCl (pH = 7,5) 50 mM Pepstatina 1 μg/mL 

NaCl 150 mM Leupeptina 1 μg/mL 

Tritó 0,20 % NEM 2 mM 

EDTA 5 mM 
Iodoaceta-

mina 
10 mM 

PMSF 1 mM Aigua / 

3.8.2.3. Electroforesi en gel de poliacrilamida-SDS. 

És un dels mètodes més utilitzats per analitzar mostres de proteïnes, on es separen les molècules per 

pes molecular degut a la presència d’un camp elèctric. El protocol s’exposa a continuació.  

1. Muntar de la càmera d’electroforesis proteica, tal i com es mostra en la Figura 13. 

2. Omplir, l’espai entre els dos vidres, amb la solució de gel separador (del % requerit en funció del la 

mida de la proteïna d’interès) fins una alçada de 5 cm. Una vegada polimeritzat, afegir isopropanol 

per aconseguir un perfil completament horitzontal i aïllar la solució de l’oxigen atmosfèric el qual pot 

inhibir el procés de polimerització. 

3. Retirar l’isopropanol per decantació, acabant d’assecar bé la superfície dels vidres amb un paper de 

filtre.  

4. Afegir la solució del gel apilador fins l’extrem superior dels vidres i incorporar la pinta evitant la for-

mació de bombolles.  

5. Inserir la càmera interna en el tanc i omplir-lo amb el tampó d’electroforesi.  

6. Preparar les mostres mesclant-les amb tampó de carrega 4X en proporció mostra-tampó 3:1. La mes-

cla resultant es tracta a 95ºC durant 10 minuts, per assegurar la desnaturalització de les proteïnes, i 

es centrifuga 5 minuts a 10.000 rpm. 

7. Carregar els pous amb les mostres, un volum estimat per córrer una quantitat de proteïna adequada 

al tipus d'anàlisi, típicament entre 2 i 20 μg.  

8. Col·locar la tapa i programar la potència especificada per generar camp elèctric.  

9. Una vegada finalitzat el procés, retirar el gel i tenyir-lo en agitació amb una solució Coomassie Blue 

(1g/L en Metanol 40%) durant 10-30 minuts.  

10. Netejar amb solució de destinció (Etanol 40%, Ac. Acètic 3%) durant una fracció de temps variable, 

tenint en compte que si el temps de destinció és excessiu es pot tornar a tenyir el gel.  
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Figura 13. Procés de muntatge de la càmera d’electroforesi proteica. 

Els components amb les respectives quantitats del gel de poliacrilamida-SDS, el qual està format pel 

gel apilador (10%) i el separador, es mostren a la Taula 13. 

Taula 13. Components amb quantitats i concentració final del gel separador i l’apilador en un gel de poliacrila-
mida-SDS. 

PREPARACIÓ D’UN GEL DE POLIACRILAMIDA-SDS 

Gel separador (10%, 15mL) Gel Apilador (6mL) Concentració 
final Component Quantitat (mL) Component Quantitat (mL) 

H20 5,9 H20 4,1 / 

Bis-acrilamida  5,0 Bis-acrilamida  1,0 10% 

Tris (pH = 8,8) 3,8 Tris (pH = 6,8) 0,75 0,4M 

SDS  0,15 SDS  0,06 0,1% 

PA  0,15 PA  0,06 0,1% 

TEMED 0,006 TEMED 0,006 0,04% 

3.8.2.4. Determinació del contingut el proteïna. Mètode Bradford 

La quantitat de proteïna total en una mostra es va determinar utilitzant el mètode de Bradford, el 

qual es calibrà amb una recta generada a partir de dilucions seriades de concentració coneguda de la 

proteïna BSA (bovine serum albumin) diluïda en tampó PBS. Aquesta tècnica es basa en la interacció del 

reactiu Bradford amb les proteïnes, la qual origina un canvi de color en la solució que es detecta mitjan-

çant espectrofotometria. El procediment es detalla a continuació.  

1. Afegir en cubetes d’espectrofotometria 2μL de mostra i 1mL del reactiu Bradford. 

2. Realitzar el mateix per la mostra en blanc, és a dir, 2μL del tampó present en les mostres amb proteïna 

amb 1mL del reactiu Bradford. 

3. Agitar mitjançant inversió i incubar durant 5 minuts a temperatura ambient.  

4. Introduir les mostres a l’espectrofotòmetre i mesurar l’absorbància a una longitud d’ona de 595nm. 
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3.8.2.5. Western Blot 

És una tècnica de gran especificitat que utilitza un anticòs primari per detectar selectivament una 

proteïna concreta en una mostra complexa resolta sobre un gel de poliacrilamida i transferida a una mem-

brana de polifluorur de vinilidè (PVBF). L’elevada sensibilitat que ofereix el mètode radica en el fet que el 

senyal s’amplifica gràcies a un segon anticòs que reconeix i s’uneix al primari. Aquest segon, duu acoblat 

un enzim (peroxidasa de rave) que catalitza una recció d'emissió quimioluminiscent que es recull en un 

sistema electrònic sensible (Kaur & Bachhawat, 2008).  

El procediment s’inicia amb un gel de poliacrilamida sense tenyir on s’han separat les proteïnes de 

cada mostra en funció del pes molecular. A partir d’aquí es segueix el procés que es descriu a continuació.  

1. Transferir les proteïnes a la membrana de PVBF emprant el sistema semi sec. Per fer-ho, s’han de 

completar els següents passos: 

- Activar la membrana de PVDF submergint-la en metanol durant uns segons, rentar-la amb 

aigua i equilibrar-la amb el tampó de transferència.  

- Equilibrar el gel de poliacrilamida i els papers Whattman en tampó de transferència.  

- Mantenir la membrana en contacte amb el gel de poliacrilamida, evitant la formació de bom-

bolles, protegint a banda i banda amb 1 full de paper Whattman gruixut.  

- Col·locar el conjunt en dues superfícies que actuen d’elèctrodes. És important comprovar  

que la polaritat és correcta, per assegurar que les proteïnes es transfereixen cap a la mem-

brana de PVDF i no cap als fulls Whatmman. 

- Aplicar un amperatge de 12-15 mA durant 45 minuts.  

2. Recuperar la membrana i rentar-la amb tampó PBS (de l’anglès phosphate buffer solution) durant 5 

minuts.  

3. Bloquejar la membrana addicionant 5-10mL del tampó PBS suplementat amb detergent Tween al 

0,1% i llet en pols desnatada 3% (solució PBS-Tween-Llet). D’aquesta manera, les proteïnes de la llet 

ocupen els espais buits de la membrana, provocant que l’anticòs primari no s’hi uneixi de manera 

inespecífica.  

4. Incubar la membrana durant tota la nit a 4ºC amb la solució PBS-Tween-Llet en la qual se li ha afegit 

l’anticòs primari a la dilució especificada.  

5. Rentar la membrana tres vegades a temperatura ambient amb PBS-Tween durant 5 minuts. 

6. Incubar a temperatura ambient durant 30 minuts en presència de anticòs secundari a la dilució espe-

cificada. 

7. Rentar quatre vegades a temperatura ambient amb PBS-Tween i una amb PBS durant 5 minuts. 
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Seguidament, s’inicia el procés de detecció en el sistema electrònic sensible on, en primer lloc, s’in-

cuba la membrana durant 5 minuts amb 1mL de reactiu de la solució comercial preservant. Passat el 

temps, es col·loca una funda de plàstic transparent per retirar l’excés de reactiu i eliminar les bombolles 

que s’hagin pogut formar. Finalment, s’adquireix la imatge ajustant el temps d’exposició al senyal generat. 

Les solucions esmentades anteriorment tenen la següent composició:  

• Tampó de transferència (200mL): 20mL tampó de transferència 10X, 170mL d’aigua i 30mL de 

metanol.  

• Solució PBS-Tween (Tween 0,1%): 1L de PBS amb 1mL Tween 

• Solució de bloqueig (50mL, PBS-Tween-Llet (3%): 1,5g de llet en pols amb 50mL de solució PBS-

Tween 0,1%.  

3.9. Assaigs bioquímics  

3.9.1. Comprovació de la funcionalitat de PreScission 

Pas 1. S’analitzaren les mostres provinents de l’assaig FRET mitjançant Western Blot (apartat 3.5.2.5). 

La placa va estar sotmesa dues hores a temperatura ambient i contenia: Clover-Ruby (10µM), CPR 

(10µM), CPR (10µM) + PreScission (1U) i CPR (10µM) + PreScission (10U), entre altres. D’aquestes mos-

tres es van extraure 3µL (2µg) i es van mesclar amb 1µL de tampó de carrega 4X per carregar el gel de 

poliacrilamida-SDS al 10%, on també s’introduí Clover i mRuby per separat (6µL + 2µL de tampó de car-

rega 4X). 

Pas 2. Es realitzà una digestió a 4ºC durant 12h amb les següents mostres. 

(1) 10µg de GST-hUBC9 + 1U de PreScission + 4µL de tampó de FRET (Taula 14) 

(2) 10µg de GST-hUBC9 + 1U de PreScission + 4µL de tampó de PreScission (Taula 14). 

(3) 6µg de CPR + 1U de PreScission + 4µL de tampó de FRET. 

(4) 6µg de CPR + 1U de PreScission + 4µL de tampó de PreScission. 

Taula 14. Tampó de PreScission i FRET, amb els respectius components i la concentració final. 

TAMPÓ DE PRESCISSION  TAMPÓ DE FRET 

Component Concentració final Component Concentració final 

Tris-HCl (pH = 7) 50 mM Tris-HCl (pH = 7) 20 mM 

NaCl 150 mM NaCl 50 mM 

EDTA 1 mM Nonidet P-40 0,01%  

DTT 1mM Aigua / 

Aigua /   
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3.9.2. Validació de la HIDROLASA com a responsable de la proteòlisi del domini Ct 

Pas 1. Una vegada obtinguts els extractes proteics (apartat 3.5.2.4) de síliqua de les línies mutants i 

silvestres, s’incubaren amb les proteïnes recombinants prèviament purificades, CPR o CUPR, en presèn-

cia o absència de PreScission; i amb el tampó de FRET o PreScission, durant 30 minuts a 30ºC. Segui-

dament, s’examinaren els resultats mitjançant un primer Western Blot (apartat 3.5.2.5), on es carregà 

el gel de poliacrilamida-SDS del 10% amb la següent mescla de reacció (Taula 15).  

Taula 15. Mescla de reacció del Western Blot de la validació de la HIDROLASA com a responsable de la proteòlisi 
del domini Ct , amb els respectius components i la concentració final. 

MESCLA DE REACCIÓ 

Component Quantitat 

Proteïna (SAE2UDF-Ct, CPR o CUPR) 250ng 

PreScission, si n’hi ha 2U 

Extracte proteic de síliqua (silvestre o 
mutant) i roseta, si n’hi ha 

87,5ng 

Tampó (FRET o PreScission) Afegir fins obtenir un volum de 100µL 

Pas 2. Es seguí el procediment anterior, però amb les proteïnes recombinants SAE2UDF-Ct i CUPR, i es 

realitzà un segon Western Blot on es carregà el gel de poliacrilamida-SDS del 10% amb la mescla de reacció 

del Pas 1, però amb una combinació de mostres diferent (Taula 15).  
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4. Resultats i discussió 

Capítol 1. Assaig del control de proteòlisi in vitro del domini Ct de SAE2 

Un dels objectius del grup de recerca on s’ha desenvolupat el present treball és el d’analitzar el pro-

cés proteolític de SAE2 de l’enzim E1. En un altre estudi realitzat en el laboratori s’estudià la HIDROLASA 

com a principal proteasa candidata emprant la tecnologia FRET.  

Actualment existeixen múltiples combinacions de fluoròfors, tot i així, la parella Clover i mRuby és la 

que mostra un rang dinàmic i una eficiència superior (Bajar, Wang, Lam, et al., 2016). Per aquest motiu,  

en l’estudi realitzat per una altre membre del laboratori s’utilitzà aquesta parella per obtenir una proteïna 

recombinant formada per Clover-SAE2UDF-Ct -ADN connector-mRuby (CULR).  

CURL s’incubà amb extracte de síliqua silvestre per comprovar si l’ADN connector generaria suficient 

espai per a que una proteasa endògena d’ A. thaliana pogués dur a terme la proteòlisi en el domini Ct de 

SAE2. D’aquesta manera, s’esperaria perdre el senyal entre els dos fluoròfors durant l’assaig FRET.  

Amb la finalitat de complementar aquest estudi, en el present treball s’han sintetitzat proteïnes re-

combinants (CPR i CUPR) com a controls, per tal de comprovar la funcionalitat del mecanisme de FRET. 

Per fer-ho, es varen dissenyar incorporant-hi una diana de restricció d’una proteasa coneguda, PreScis-

sion.  

PreScission prové de la fusió del complex proteic glutatió S-transferasa (GST) amb la proteasa tipus 

14 3C del rinovirus humà. El seu ús és exclusiu en l’àmbit de la investigació i s’empra en experiments que 

requereixin reaccions d’escissió, on la seqüència de reconeixement està formada pels següents aminoà-

cids: Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln/Gly-Pro, produint-se el tall en Gly-Pro. Referent a l’activitat biologia, una 

unitat de PreScission proteolitza 100µg de proteïna a 5ºC durant 16 hores.   

4.1.1. Obtenció de la proteïna de fusió Clover-PreScission-mRuby (CPR) 

La proteïna Clover-PreScission-mRuby, d’ara en endavant CPR, s’usà com a control per verificar que 

durant l’assaig FRET es perdia el senyal entre els dos fluoròfors degut a l’acció de PreScission.  

4.1.1.1. Clonatge de la seqüència codificant de la proteïna CPR. 

Es va utilitzar el plasmidi pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-mRuby (pET28-CUR), prèviament generat en 

el laboratori, per fusionar-hi la seqüència de la diana de proteòlisi reconeguda per la proteasa PreScission, 

procedent de pGEX6P-1, amb la tècnica Gibson Assembly. L’estratègia dissenyada per la fase de clonatge 

es mostra en la Figura 14. 
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Figura 14. Estratègia implementada en la fase de clonatge de CPR. A) Digestió de pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-
mRuby amb l’enzim de restricció SpeI. B) Amplificació de la diana PreScission de pGEX6P-1. C) Gibson Assembly. 
D) Transformació bacteriana mitjançant xoc tèrmic. E) Identificació de les cèl·lules que contenen la construcció 
d’interès per PCR de colònia. F) Validació del nou plasmidi generat per seqüenciació. 

A. Digestió de pET28-CUR amb l’enzim de restricció SpeI.  

L’objectiu de la digestió fou eliminar la seqüència codificant de SAE2UDF-Ct del plasmidi pET28a(+) Clo-

ver-AraUFDCt-mRuby. Per fer-ho, s’usà l’enzim de restricció SpeI (Promega), el qual té dues dianes de 

restricció situades al voltant de la seqüència de SAE2UDF-Ct. Aquest efectua un tall 5’ protuberant en la 

doble cadena de DNA, és a dir, un tall asimètric on l’extrem 5’ sobresurt respecte el 3’ (Figura 15).  

 

Figura 15. Seqüència específica de tall de l’enzim de restricció SpeI. 
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Els productes de la digestió, plasmidi digerit (6.875 pb) i SAE2UDF-Ct (600 pb), es varen separar mitjan-

çant electroforesi en gel d’agarosa al 1% (Figura 16) i es va recuperar el fragment digerit mitjançant puri-

ficació d’ADN per centrifugació.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultat de la digestió visualitzada en una electroforesi en gel d’agarosa al 1%. Carrils 1,2 i 3: producte 
de la digestió (plasmidi digerit i domini  SAE2UDF-Ct); carril M: marcador de pes molecular. 

 

B. Amplificació de la diana PreScission de pGEX6P-1.  

Es decidí amplificar una seqüència de 300 nucleòtids, que incloïa la diana de PreScission, mitjançant 

una PCR de clonatge amb els encebadors: directe PreScission_to_clover-f i el complementari PreScis-

sion_to_ruby-r, utilitzant el vector pGEX6P-1 com a motlle. Seguidament, es va córrer una fracció del pro-

ducte de PCR mitjançant una electroforesi en gel d’agarosa al 1%. (Figura 17). 

 

Figura 17. Resultat de la PCR d’amplificació de la diana de la proteasa PreScission. Carril 1: producte de PCR; M: 
marcador de pes molecular. Condicions específiques: Hibridació a 57ºC (25seg); Temps elongació durant 15seg; 
i 29 cicles.  

A continuació, es va purificar el fragment amplificat per PCR. 

C. Gibson Assembly.  

Amb l’objectiu de clonar l’insert de 300 parells de bases entre els dos fluoròfors (Clover i mRuby) del 

plasmidi pET28-CUR digerit, s’inicià el Gibson Assembly. Per això, s’incubà vector i insert amb la mescla 

mestra que incorporava  el tampó de Gibson i els tres enzims necessaris per efectuar la reacció (T5-exo-

nucleasa, Phusion DNA Polyerase i Taq DNA lligasa).  

  Plasmidi digerit  (6.875 pb)  

 SAE2UDF-Ct  (600 pb)   

  Diana de PreScission  (300 pb)  
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D. Transformació mitjançant xoc tèrmic.  

Per obtenir múltiples còpies del plasmidi que codifica per la proteïna recombinant CPR, aquest fou 

transformat en una alíquota de la soca E. coli TOP10.  

E. PCR de colònia.  

Per validar la incorporació del plasmidi en el genoma de les cèl·lules hostes, es van escollir 10 colònies 

a l’atzar i es va dur a terme la PCR de colònia amb l’encebador directe LML215 i el complementari LML214. 

Seguidament, es va córrer el producte de la reacció mitjançant una electroforesi en gel d’agarosa al 1% 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Resultat de la PCR de colònia de CPR. Carril C1(-): control negatiu (pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-
mRuby); C2(-): control negatiu (PGEX6P-1); i els carrils de l’1 al 10: colònies seleccionades aleatòriament de la 
placa amb el plasmidi que codifica per CPR. Condicions específiques: Hibridació a 57ºC (30seg); Temps elongació 
durant 70seg; i 30 cicles.  

 

Tal i com s’observa, totes les colònies varen incorporar el plasmidi, ja que les bandes tenen la mida 

esperada (973 pb).  

A continuació, a partir de les colònies validades es va purificar l’ADN plasmídic i es quantificaren mit-

jançant l’espectrofotòmetre NanoDrop, mesurant absorbància a 230 nm.  

F. Seqüenciació  

Amb la finalitat de verificar la identitat del fragment clonat i l’absència d’errors en la seqüència que 

codifica per CPR, es prepararen els components per a que el departament de seqüenciació del CRAG (DNA 

Capillary Sequencing Facility) seqüenciés el plasmidi. Per fer-ho, es mesclà l’ADN purificat, amb els ence-

badors LML214, LML213 i Seq_Clover 650-f. Els resultats es representen en el següent esquema (Figura 

19). 

 

Figura 19. Representació esquemàtica de l’alineament de la seqüenciació (colònia 3) vista amb el programari Benchling. 
1) Seqüència teòrica de referència codificant per CPR 2) LML213, 3) Seq_Clover 650-f i 4) LML214. 

  Fragment amplificat (973 pb)  

1) 
2) 

3) 
4) 
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Les seqüencies amplificades de la colònia 3 no presentaren cap error respecte la seqüència teòrica 

de referència codificant per CPR. L’alineament complet es troba es troba a l’apartat Annex.  

4.1.1.2. Expressió i purificació proteica 

En el procés d’expressió proteica es va transformar la soca E.coli BL21 (DE3)-RIL amb el plasmidi co-

dificant per CPR, mentre que la purificació es va realitzar induint el cultiu durant 6 hores a 28ºC amb una 

concentració d’IPTG 0,5 mM. Es visualitzà el resultat en un gel de poliacrilamida-SDS al 10% i s’esperà una 

mida de 71,1 kDa per la proteïna recombinant CPR (Figura 20). 

 

Figura 20. Gel de poliacrilamida-SDS al 10% amb CPR purificada. T0: cultiu no induït; TI: cultiu induït; SN: proteïnes 
endògenes de E.coli BL21 (DE3)-RIL i CPR; Pell: fracció insoluble; FT: proteïnes endògenes del cultiu sense CPR 
W: proteïnes unides inespecíficament a la columna de níquel; MM: marcador molecular; F1...F5: proteïna eluïda; 
i G25: CPR purificada de l’imidazol.  

 

 

4.1.2. Obtenció Clover- SAE2UDF-Ct- PreScission-mRuby (CUPR) 

La proteïna Clover-SAE2UDF-Ct-PreScission-mRuby, d’ara en endavant CUPR, s’usà com a segon control 

per comprovar si l’existència d’un impediment estèric, en CUPR, fos el responsable d’evitar la proteòlisi 

en el domini Ct i, en conseqüència, no es visualitzés pèrdua de senyal entre els fluoròfors de FRET. 

4.1.2.1. Fase de clonatge 

S’amplificà la seqüència codificant de SAE2UDF-Ct juntament amb la de la diana de PreScission, i es 

fusionà al plasmidi pET28_CUR, ja digerit, mitjançant Gibson Assembly. L’estratègia implementada es 

mostra en la Figura 21. 

  CPR (71,1 kDa)  
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Figura 21. Estratègia implementada en la fase de clonatge de CUPR. A) Amplificació de SAE2UDF-Ct amb la diana 
PreScission. B) Gibson Assembly. C) Transformació bacteriana mitjançant xoc tèrmic. D) Identificació de les 
cèl·lules que contenen la construcció d’interès per PCR de colònia. E) Validació del nou plasmidi generat per 
seqüenciació.  

 
 

A. Amplificació de SAE2UDF-Ct incorporant la diana de proteòlisi reconeguda per PreScission 

L’amplificació es realitzà mitjançant una PCR de clonatge amb els encebadors: directe 

AraUFDct_to_clover-f, que conté la seqüència reconeguda per PreScission, i complementari Seq_precis-

sion_r; utilitzant el plasmidi pET8-CUR com a motlle. El resultat es visualitzà mitjançant una electroforesi 

en gel d’agarosa al 1% , on la banda corresponent al fragment amplificat té una mida esperada de 600pb 

(Figura 22).  



Caracterització dels mecanismes moleculars implicats en la proteòlisi de l’enzim activador de SUMO (E1).                47    

 

 
Figura 22. Resultat de la PCR d’amplificació de la seqüència codificant de SAE2UDF-Ct i de la  diana de PreScission. 

Carril 1: fragment amplificat (SAE2UDF-Ct-Diana de PreScission); M: marcador de pes molecular. Condicions espe-
cífiques: Hibridació a 57ºC (25seg); Temps elongació durant 15seg; i 29 cicles.  

 

Es dugué a terme una digestió amb el producte de la PCR per tal d’eliminar la proporció de plasmidi 

pET28-CUR. Per això, s’emprà l’enzim de restricció DpNI, el qual només degrada l’ADN metilat20, és a dir, 

el plasmidi motlle. Seguidament, es va purificar la seqüència amplificada. 

B. Gibson Assembly. 

Per clonar l’insert format per la seqüència codificant de SAE2UDF-Ct i la diana de PreScission en el plas-

midi pET28-CUR, prèviament digerit, es va incubar vector i insert amb una mescla mestre tal i com s‘ha 

descrit en l’apartat anterior. 

C. Transformació mitjançant xoc tèrmic. 

Seguidament, es transformà la construcció generada en una alíquota de la soca E. coli TOP10.  

D. PCR de colònia. 

Es va dur a terme una PCR de colònia, escollint 10 colònies de la placa al atzar, amb l’encebador 

directe Seq_Clover 650-f i el complementari Seq_precission_R i es va córrer el producte amb una electro-

foresi en gel d’agarosa al 1% (Figura 23).   

 
Figura 23. Resultat de la PCR de colònia de CUPR. Carril C1(-): control negatiu (pET28a(+)_Clover-AraUFDCt-

mRuby); C2(-): control negatiu (H2O); i els carrils de l’1 al 10: colònies seleccionades aleatòriament de la placa 
amb el plasmidi que codifica per CUPR. Condicions específiques: Hibridació a 57ºC (30seg); Temps elongació 
durant 70seg; i 30 cicles.  

 

Tal i com s’observa, totes les colònies varen incorporar el plasmidi exitosament, ja que les bandes 

presenten la mida esperada (678 pb). 

  Fragment amplificat (678 pb)  

   SAE2UDF-Ct – diana PreS (600 pb)  
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A continuació, a partir de les colònies validades es va purificar l’ADN plasmídic i es quantificaren mit-

jançant l’espectrofotòmetre NanoDrop, mesurant absorbància a 230 nm.  

E. Seqüenciació. 

Per seqüenciar el plasmidi, es prepararen els components mesclant l’ADN purificat amb els enceba-

dors LML214, LML213 i Seq_Clover 650-f. El resultats es mostren en el següent esquema (Figures 24 i 25). 

       

 

 

Tal i com es mostra en la representació esquemàtica dels alineaments, la seqüència amplificada per 

l’encebador LML214 de la colònia 4 presentà un seguit d’errors (representats per barres vermelles) res-

pecte seqüència teòrica codificant per CUPR. Per aquest motiu, s’escollí la 5 per procedir en la purificació 

proteica de la proteïna.  

4.1.2.2. Expressió i purificació proteica 

S’inicià el procés de d’expressió i purificació proteica com a l’apartat anterior i es visualitzà el resultat 

en un gel de poliacrilamida-SDS al 10%. La banda que correspon a proteïna recombinant CUPR té una 

mida de 81,8 kDa (Figura 26).  

 

Figura 26. Gel de poliacrilamida amb CUPR purificada. T0: cultiu no induït; TI: cultiu induït; SN: proteïnes endòge-
nes de E.coli BL21 (DE3)-RIL i CUPR; Pell: fracció insoluble; FT: proteïnes endògenes del cultiu sense CUPR W: 
proteïnes unides inespecíficament a la columna de níquel; MM: marcador molecular; F1...F5: proteïna eluïda; i 
G25: CUPR purificada de l’imidazol.  

  CUPR (81,8 kDa)  

1) 
2) 

3) 
4) 

1) 
2) 

3) 
4) 

Figura 24. Representació esquemàtica de l’alineament de 
la seqüenciació (colònia 5) vista amb el programari 
Benchling. 1) Seqüencia codificant per CUPR 2) LML213, 
3) Seq_Clover 650-f i 4) LML214. 

 

Figura 25. Representació esquemàtica de l’alineament de 
la seqüenciació (colònia 4) vista amb el programari 
Benchling. 1) Seqüencia codificant per CUPR 2) LML213, 
3) Seq_Clover 650-f i 4) LML214. 
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4.1.3. Comprovació de la funcionalitat de PreScission 

En l’estudi complementari realitzat per un altre membre del laboratori es va dur a terme l’assaig 

FRET, incloent-hi CPR, on no s’observà pèrdua de senyal entre Clover i mRuby en la proteïna control ni en 

les altres mostres. Per això, en el present treball es verificà si el problema havia estat causat pel mal fun-

cionament de PreScission, o bé per un error tècnic de l’espectrofotòmetre que rep el senyal emès pels 

fluoròfors.  

Per fer-ho, s’analitzaren les mostres provinents de la placa de FRET mitjançant Western Blot, on  

s’emprà l’anticòs primari Anti T7 (dilució 1/5.000) de conill, el qual reconeix l’etiqueta T7 de CPR, i el 

secundari Anti Rabbit (dilució 1/10.000) (apartat 3.9.1, Pas 1). Les mides esperades foren 71,1 kDa per 

CPR i 42,3 kDa pel fragment digerit Clover-PreScission (Figura 27).  

  

Figura 27. Western Blot de les mostres analitzades per FRET. 1) Clover, 2) mRuby, 3) CPR, 4) Clover-mRuby, 5) 
CPR, 6) CPR + PreScission (1U), 7) CPR + PreScission (10U). MM: marcador de pes molecular. Mostres 4,5,6 i 7, 
provinents de la placa de FRET, va estar sotmeses 2 hores a temperatura ambient. En la imatge de la dreta es 
mostren, esquemàticament, la proteïna CPR, on s’encercla l’etiqueta T7 (T7 tag) reconeguda per l’anticòs pri-
mari Anti T7 de conill; i els fluoròfors Clover i mRuby amb la longitud de cada fragment.  

Les proteïnes Clover, mRuby i Clover-mRuby es varen emprar com a control negatiu, ja que no con-

tenen l’etiqueta T7 reconeguda per l’anticòs primari (Figura 27, dreta). L’absència de banda en els carrils 

que les contenen determinà l’adequada funcionalitat de l’anticòs.  

Les bandes que no corresponen a CPR ni al fragment digerit Clover-PreScission són producte de la 

degradació de CPR que mantenen l’etiqueta T7. S’observà proteòlisi proporcional a la concentració de la 

proteasa (carrils 6 i 7), però la CPR no proteolitzada predomina. Per tant, es va determinar que el rendi-

ment de la proteòlisi no era l’esperat.  

En aquest moment, es va hipotetitzar sobre els factors causants d’aquest fenomen, un dels quals 

podria haver estat el tampó de reacció. Per confrontar la hipòtesis, en aquest treball es realitzà la digestió 

de CPR (amb dues rèpliques), amb el tampó de FRET o amb el de PreScission, i el resultat es visualitzà en 

un gel de poliacrilamida-SDS al 10% (apartat 3.9.1, Pas 2). En aquest, s’utilitzà com a control positiu la 

proteïna purificada comercial GST-hUBC9, la qual conté una diana per PreScission (Figura 28). 

Fragment Clover-PreScission: 42,3 kDa 

CPR: 71,1 kDa 
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GST-hUBC9: 45 kDa 

 

Figura 28. Gel de poliacrilamida de la digestió de CPR i de GST-hUBC9 amb les mides esperades. 1) CPR, 2) 
CPR+PreScission (tampó de PreScission), 3) CPR+PreScission (tampó de FRET), 4) GST-hUBC9, 5) GST-
hUBC9+PreScission (tampó de PreScission), 6) GST-hUBC9+PreScission (tampó de FRET). MM: marcador de pes 
molecular.  

Es va observar que es produïa una major taxa de proteòlisi en presència del tampó de PreScission, 

en comparació amb el de FRET (Figura 28, en el carril 2, la banda corresponent a CPR és més fina que en 

el 3). Les bandes de PreScission i del fragment Clover-PreScission no es van poder resoldre correctament 

degut a la similitud de mides (46 i 42,3 kDa, respectivament).  

Pel que fa la digestió de GST-hUBC9, s’observà una proteòlisi completa (Figura 28), on les bandes 

presents a la part superior dels carrils 5 i 6 corresponen a PreScission, mentre que les inferiors, al fragment 

digerit GST.  

En resum, PreScission presenta un major rendiment proteolític en GST-hUBC9 que en CPR, ja que 

GST i hUBC9 presenten una mida reduïda i una conformació tridimensional que podria haver facilitat la 

proteòlisi. Per altra banda, la major dimensió i diferent conformació de Clover i mRuby podria haver difi-

cultat l’accés de PreScission a la seva corresponent diana.  

 

 

 

 

 

 

 

CPR: 71,1 kDa 
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Capítol 2. Assaig in vitro de SAE2Ct amb plantes mutants de pèrdua de funció. 

Amb la finalitat de validar la proteïna candidata HIDROLASA com la responsable del processat de 

SAE2, en el present treball es va abordar la segona aproximació basada en un assaig de proteòlisi de 

SAE2UFDct in vitro.  

En aquest, s’obtingué extracte proteic de síliqües, d’1-10 dies de desenvolupament, provinent d’in-

dividus d’A. thaliana silvestres i mutants pel gen codificant de la HYDR. Seguidament, ambdós extractes 

van ser incubats amb la proteïna recombinant purificada SAE2UDF-Ct i el resultat s’analitzà a través de Wes-

tern Blot, per visualitzar la presència, o no, de proteòlisi en ambdós casos.   

En aquest context, es realitzaren un seguit de tasques, les quals es poden dividir en els tres següents 

blocs:  

1. Genotipat dels individus mutants pel gen de la HYDR. 

2. Extracció i purificació dels dominis SAE2UDF-Ct. 

3. Validació de la HYDR com a responsable de la proteòlisi del domini Ct.  

4.1.4. Genotipat de les plantes mutants pel gen HYDR  

A. thaliana és un organisme diploide, per tant conté dos al·lels per cada un dels gens que conformen 

el seu genoma. Per aquest motiu, en l’obtenció d’extracte proteic de síliqua amb manca de la proteïna 

HIDROLASA, calgué assegurar l’homozigosi dels al·lels mutants en les línies hidrolasa-1 (hydr-1, 

Salk_062236) i hidrolasa-2 (hydr-2, Salk_114770).  

Una metodologia que permet diferenciar individus silvestres (dos al·lels funcionals pel gen d’interès) 

d’heterozigots (un al·lel funcional i un de mutat) i homozigots (dos al·lels mutats, per tant, sense la possi-

bilitat de codificar per la proteïna funcional), generats per inserció d’un fragment de ADN exogen que 

interromp la seqüència del gen, és el genotipat per PCR mitjançant encebadors específics.  

Tot seguit, es mostren, en format esquemàtic, ambdues línies amb la respectiva inserció de T-DNA, 

la posició dels encebadors requerits pel genotipat i les mides esperades del fragment d’ADN que amplifi-

quen (Figura 29).  

Cal indicar, que tots els resultats de les PCRs que es mostraran a continuació es visualitzaren mitjan-

çant gel d’agarosa al 1%.  
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Figura 29. Línies silvestre i transgèniques amb el respectiu insert de T-DNA, posició dels encebadors i mides 

esperades del fragment d’ADN que amplifiquen. 

 

 

4.1.4.1. Optimització de les condicions de reacció de la PCR 

Abans d’iniciar el procés de genotipat per confirmar l’homozigosi dels al·lels de les línies hidrolasa-1  

i 2, es realitzà una primera PCR amb l’objectiu de comprovar l’estat de l’ADNg de Col-0, la funcionalitat de 

l’encebador ACP_01, el qual va ser dissenyat en estudis previs; i la orientació del T-DNA inserit. S’utilitzà 

ADN genòmic (ADNg) extret d’un conjunt de plàntules de l’ecotip Col-0 i de les línies transgèniques: hydr-

2.9.02, hydr-2.9.06, hydr-2.9.11 i hydr-2.9.17; i els encebadors ACP_01, LP48_b, AMPM_01B i LBb1 (Figura 

30). Les mides esperades s’indiquen a la Figura 29.  

 

Figura 30. Resultat de la PCR de comprovació. Mides esperades dels carrils Col01 i Col02 (controls positius): 
ACP_01 / LP48_b (420 pb) i AMPM_01B / LP48_b (642 pb), respectivament; dels carrils 1, 2, 3 i 4: ACP_01  / 
LP48_b (420 pb), AMPM_01B / LP48_b (0 pb), AMPM_01B / LBb1 (0 pb) i LP48_b / LBb1 (≈530 pb), respectiva-
ment. Condicions específiques: Hibridació a 50ºC (40seg); Temps elongació durant 60seg; i 35 cicles.  

 

En primer lloc, les bandes dels carrils corresponents a Col-0 presenten la mida esperada en ambdues 

combinacions, fet que permet confirmar el bon estat de l’ADNg dels controls positius i el correcte funcio-

nament dels encebadors.  
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Per altra banda, l’aparició de bandes en els carrils 3 i el resultat de l’amplificació en els 4 d’una mida 

no esperada, suggereix la unió inespecífica dels encebadors a la cadena motlle, cosa que impedeix la de-

terminació de l’orientació del T-DNA. A més, en el resultat dels carrils 2 tampoc es compleixen les mides 

que s’esperarien en cas de tractar-se d’al·lels heterozigots (642 pb), fet que corrobora inespecificitat dels 

encebadors al combinar-se amb els ADNg mutants.  

Es va procedir a optimitzar les condicions del programa de la PCR per tal d’obtenir resultats fiables 

amb absència de bandes inespecífiques. Per això es realitzà una segona PCR amb ADNg extret d’un con-

junt de plàntules de Col-0 i dues línies transgèniques, hydr-2.9.02 i hydr-2.9.11, amb els encebadors 

ACP_01, LP48 i AMPM_01B. Per aconseguir-ho, es programà la PCR per a que la fase d’unió del encebador 

a la cadena motlle es sotmetés a un gradient de temperatura 51ºC (Condició 1, C1), 53,6ºC (Condició 2, 

C2) i 56ºC (Condició 3, C3) (Figura 31).  

 

Figura 31. Resultat de la PCR d’optimització de condicions de reacció. Mides esperades carrils 1, 2 ,3 i 4: ACP_01  
/ LP48_b (420 pb), AMPM_01B / LP48_b (0 pb), AMPM_01B / LBb1 (0 pb) i ACP_01 / LBb1 (≈150 pb), respecti-
vament. Condicions específiques: Hibridació amb un gradient de 50-60ºC (40seg); Temps elongació durant 
60seg; i 35 cicles. 

En el carril 1 de cada rèplica de la línia hydr-2.9.02 hauria d’haver aparegut una banda, tal i com 

succeeix en la hydr-2.9.11, degut a l’absència del T-DNA entre els dos encebadors (ACP_01 i LP48_b). No 

es pot donar una explicació precisa que ho justifiqui, ja que es podria tractar d’un problema tècnic de la 

PCR, un error de caràcter humà, etc.  

A més, en tots els carrils 2 l’insert hauria d’impedir l’amplificació dels encebadors (AMPM_01B i 

LP48_b). No obstant, s’observen bandes inespecífiques de menys a més tènues a mesura que augmenta 

la temperatura d’hibridació. Per aquest motiu, la C3 (56ºC) fou escollida com a Tf en les següents PCRs.  
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4.1.4.2. Genotipat d’hydr-1 i hydr-2 

Una vegada optimitzada la PCR, es genotipà la única línia mutant (F1) d’hydr-1 a partir d’ADNg extret 

d’un conjunt de plàntules, utilitzant Col-0 com a control i els encebadors ACP_01, LP48 i AMPM_01B.  

 

Figura 32. Resultat de la PCR de genotipat d’hydr-1 en electroforesi. Carril C- (control negatiu, aigua); mides 
esperades de Col0 (control positiu) i HY1 (hydr-1): ACP_01 / LP48_b (420 pb) i ACP_01 / LBb1 (≈150 pb), respec-
tivament. Condicions específiques: Hibridació a 56ºC (30seg); Temps elongació durant 60seg; i 29 cicles. 

Les bandes de Col-0 i hydr-1 es visualitzen clarament, amb les mides esperades i en absència de ban-

des inespecífiques. Al aparèixer una única banda, d’aproximadament 150 pb, es pot confirmar l’estat         

d’ homozigosi dels al·lels mutants de la línia hidrolasa-1.  

Es va procedir de manera similar per genotipar els mutants hydr-2 amb els encebadors AMPM_01B, 

LP48_b i LBb1 (Figures 33 i 34).  

 

 

 

L’amplificació de 530 pb, aproximadament, evidencia la presència de l’insert en el gen analitzat (Fi-

gura 34). L’absència de bandes en la PCR del gen endogen permet concloure que la línia hidrolasa-2 és 

homozigota, tot i que en la línia 19 resulta una banda tènue que genera dubtes sobre l’estat dels al·lels 

del gen mutat i, per tant, aquesta línia es va descartar (Figura 33). 

Com que l’objectiu d’aquesta part experimental radicà en el genotipat d’ hydr-1 i hydr-2 per obtenir 

extracte proteic de síliqües mutades, es decidí plantar en torreta les línies no dubtoses i caracteritzar-les 

per tal d’assegurar-ne l’estat d’homozigosi. 

 

Figura 34. Resultat de la PCR de T-DNA d’hydr-2. Car-
rils C- (control negatiu, aigua), Col0 (control positiu) 
i els numerats (20 línies de la F3 d’hydr-2.9) presen-
ten la combinació d’encebadors LBb1 / LP48_b (≈530 
pb) Condicions específiques: Hibridació a 56ºC 
(30seg); Temps elongació durant 60seg; i 29 cicles. 

 
 

Figura 33. Resultat de la PCR endògena d’ hydr-2. Car-
rils C- (control negatiu, aigua), Col0 (control positiu) i 
els numerats (20 línies de la F3 d’hydr-2.9) presenten 
la combinació d’encebadors AMPM_01B / LP48_b 
(642 pb) Condicions específiques: Hibridació a 56ºC 
(30seg); Temps elongació durant 60seg; i 29 cicles. 
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- Col0: 8 individus (8 torretes). 

- hydr-2.9: hydr-2.9.02, hydr-2.9.09 i hydr-2.9.13; 4 individus de cada línia (12 torretes). 

- hydr-2.15: hydr-2.15.04, hydr-2.15.16 i hydr-2.15.19; 8 individus de cada línia (24 torretes). 

- hydr-2.16: hydr-2.16.01, hydr-2.16.01* i hydr-2.16.05; 8 individus de cada línia (24 torretes). 

Al cap de 17 dies les plantes formaren roseta, moment en el qual es procedí amb l’extracte de ADNg a 

partir d’una fulla de cadascuna de les línies plantades a terra. A continuació, s’efectuà una PCR amb els 

ADNg recent obtinguts i amb els encebadors AMPM_01B, LP48_b i LBb1 (Figura 35 i 36).  

 

Figura 35. Resultat de la 2a PCR endògena de genotipat d’ hydr-2. Carrils C- (control negatiu, aigua); Col0 (control 
positiu). Les línies presenten la combinació AMPM_01B / LP48_b (642 pb). Els valors entre parèntesi que apa-
reixen en la imatge simbolitzen el número de la torreta de la qual es va extreure la mostra de teixit. Condicions 
específiques: Hibridació a 56ºC (30seg); Temps elongació durant 60seg; i 29 cicles. 

 

Figura 36. Resultat de la 2a PCR de T-DNA de genotipat d’ hydr-2 en electroforesi. Carrils C- (control negatiu, 
aigua); Col0 (control positiu) i les línies transgèniques presenten la combinació LBb1 / LP48_b (≈530 pb). Els 
valors entre parèntesi simbolitzen el número de la torreta de la qual es va extreure la mostra de teixit. Condicions 
específiques: Hibridació a 56ºC (30seg); Temps elongació durant 60seg; i 29 cicles. 

 

La realització d’aquesta PCR a partir de fulla va permetre obtenir uns resultats més precisos que l’an-

terior, ja que les bandes inespecífiques s’han reduït completament (Figura 35). A més totes les línies pre-

senten l’ADN exogen, cosa que confirma que les plantes crescudes per dur a terme els experiments són 

hydr-2 homozigots (Figura 36).  
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4.1.5. Extracció i purificació dels dominis SAE2UDF-Ct 

Per augmentar el rendiment de la reacció proteolítica en extractes proteics d’individus mutants i sil-

vestres fou necessari purificar una proteïna formada pels domis UFD i Ct fusionats (SAE2UDF-Ct). Per fer-ho, 

amb la construcció que codifica SAE2UDF-Ct, la qual fou generada en estudis previs del laboratori, es va 

transformar mitjançant xoc tèrmic la soca E.coli BL21 (DE3)-RIL. A continuació, s’inicià el procés de purifi-

cació proteica, on la inducció es va realitzar durant 5 hores a 28ºC amb una concentració d’IPTG 0,5 mM. 

La mida de la proteïna SAE2UDF-Ct és de 25,6 kDa (Figura 37). 

 

Figura 37. Purificació de SAE2UDF-Ct en gel de poliacrilamida. T0: cultiu no induït; TI: cultiu induït; SN: proteïnes 
endògenes de E.coli BL21 (DE3)-RIL i SAE2UDF-Ct; Pell: fracció insoluble; FT: proteïnes endògenes del cultiu sense 
SAE2UDF-Ct W: proteïnes unides inespecíficament a la columna de níquel; MM: marcador molecular; F1...F3: pro-
teïna eluïda. 

 
 

4.1.6. Validació de la HIDROLASA com a responsable de la proteòlisi del domini Ct 

- PRIMERA INCUBACIÓ: 

En el present treball s’incubaren els extractes proteics de síliqua de les línies mutants i silvestres amb 

les proteïnes recombinants prèviament purificades CPR o CUPR, en presència o absència de PreScission; 

i amb el tampó de FRET o PreScission (apartat 3.9.2, Pas 1). 

Els resultats es van visualitzar a través d’un Western Blot amb l’anticòs primari Anti T7 (dilució 

1/5.000) de conill i el secundari Anti Rabbit (dilució 1/10.000). Les mides esperades foren 81 kDa per 

CUPR, 71,1 kDa per CPR, 55 kDa pel fragment digerit Clover- SAE2UDF-Ct -PreScission, 25,6 kDa per SAE2UDF-

Ct i 42,3 kDa pel fragment digerit Clover-PreScission (Figura 38). 

 

SAE2UDF-Ct (25,6 KDa) 
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Figura 38. Western Blot de les mostres relatives a CPR del FRET. 1) CUPR, 2) CUPR + Ros, 3) CUPR + Sil (silvestre), 
4) CUPR + Sil (mutant, hydr-2.9.02), 5) CUPR + Sil (mutant, hydr-2.15.16), 6) CUPR + Sil (mutant, hydr-2.16.01*),  
8) CUPR + PreScission (tampó de FRET), 9) CUPR+ PreScission (tampó de PreScission), 10) CPR + PreScission 
(tampó de FRET), 11) CPR + PreScission (tampó de PreScission), 12) CPR + Ros, 13) CPR + Sil (silvestre), 14) CUPR 
+ PreScission (tampó de FRET) + Sil (silvestre), 15) CUPR + PreScission (tampó de PreScission) + Sil (silvestre). 

Pel que fa la combinació de CPR amb la proteasa i el tampó d’aquesta (carril 12), apareix una banda 

corresponent al fragment Clover-PreScission; fet que evidencia la presència de proteòlisi. Al contrari que 

en el carril 10, on amb el tampó de FRET no hi ha indicis de reacció d’escissió.  

En els carrils de l’1 al 7 es confirma el que succeeix en el Western anterior, és a dir, en extracte proteic 

de síliqua, tant silvestre com mutant, en absència de PreScission; CUPR no es proteolitza, al contrari de 

quan s’hi afegeix la proteasa. Això suggereix que la proteasa endògena d’Arabidopsis no té suficient espai 

entre Clover i mRuby per accedir al domini Ct i efectuar el processament.  

Finalment, en la mescla de CUPR, PreScission i extracte proteic de síliqua, tant silvestre com mutant 

(carrils 14 i 15), s’il·lustra el mateix patró de degradació que en CUPR sola (carril 1), cosa que evidencia 

l’absència de proteòlisi en ambdues mostres. Aquest fet indica que la acció mútua de PreScission i la pro-

teasa endògena d’A. thaliana impedeix estèricament la realització de la protòlisi a SAE2UDF-Ct. 

- SEGONA INCUBACIÓ: 

Per analitzar la HIDROLASA com a proteïna responsable de la proteòlisi dels vuit aminoàcids terminals 

del domini Ct de SAE2, en aquest treball es va dur a terme una segona incubació seguint el procediment 

de l’assaig anterior però amb una combinació de mostres diferent i amb les proteïnes recombinants 

SAE2UDF-Ct o CUPR (apartat 3.9.2, Pas 2).  

Els resultats de la incubació visualitzaren a través d’un assaig Western Blot, en el qual s’emprà l’anti-

còs primari UB5 (anti-SAE2) de conill (dilució 1/10.000), el qual reconeix SAE2, i el secundari Anti Rabbit 

(dilució 1/10.000). Les mides esperades foren 25,6 kDa per SAE2UDF-Ct, 81 kDa per CUPR i 55 kDa pel frag-

ment digerit Clover- SAE2UDF-Ct -PreScission (Figura 39). 

Clover- SAE2UDF-Ct -PreS (55 kDa) 

 

Clover-PreS (42,3 kDa) 

 

  CUPR (81 kDa)  
  CPR (71,1 kDa)  
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Figura 39. Western Blot de les mostres relatives a CPR del FRET. 1) SAE2UDF-Ct; 2) SAE2UDF-Ct + Ros, 3. SAE2UDF-Ct + 
Sil (silvestre); 4. SAE2UDF-Ct + Sil (mutant, hydr-2.9.02); 5. SAE2UDF-Ct + Sil (mutant, hydr-2.15.16); 6) SAE2UDF-Ct + Sil 
(mutant, hydr-2.16.01*); 7) CUPR; 8) CUPR + Ros; 9) CUPR + Sil (silvestre); 10) CUPR + Sil (mutant, hydr-2.9.02); 
11) CUPR + Sil (mutant, hydr-2.15.16); 12) CUPR + Sil (mutant, hydr-2.16.01*); 13) CUPR + PreScission (tampó 
de FRET); 14) CUPR + PreScission (tampó de PreScission).  

En el carril 14, situat a la dreta del marcador molecular, s’observa la banda corresponent al fragment 

Clover- SAE2UDF-Ct -PreScission, fruit de la proteòlisi de CUPR. No obstant, en la mateixa mescla però amb 

el tampó de FRET (carril 13) no succeeix aquest fenomen. D’aquesta manera, es corroborà que PreScission 

és més eficaç en presència del seu tampó.  

Per altra banda, en la mescla de CUPR amb extracte de síliqua, tant silvestre com mutant, sense PreS-

cission (carrils 9, 10, 11 i 12), la proteïna de fusió no ha estat proteolitzada, cosa que indica que la proteasa 

endògena d’A. thaliana no té suficient espai per efectuar el tall. 

En els carrils que contenen SAE2UDF-Ct amb extracte proteic de síliqua, tant silvestre com mutant, no 

apareix la banda corresponent a la proteïna recombinant, ja que s’ha proteolitzat completament. Aquest 

fet suggereix que la proteïna HIDROLASA no seria la responsable d’efectuar el processat dels vuit ami-

noàcids terminals del domini Ct de SAE2.  

 

 

 

 

 

 

 

 SAE2UDF-Ct (25,6 kDa) 

  CUPR (81 kDa)  Clover- SAE2UDF-Ct -PreS (55 kDa) 
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Discussió general 

La proteòlisi del senyal de localització cel·lular no canònic (NLS2), situat al domini Carboxi-terminal 

de SAE2, produeix una redistribució, des del nucli cap el citosol, de l’enzim activador de SUMO (E1) d’Ara-

bidopsis thaliana. La modificació de la localització subcel·lular de les proteïnes és un procés relativament 

comú en tos els organismes, incloses les plantes.  

Per aconseguir aquesta redistribució, diversos mecanismes moleculars han estat prèviament des-

crits, com és el cas de les proteïnes Argonautes, les quals exerceixen un paper important en la regulació 

dels gens en el nucli cel·lular (Bologna et al., 2018); o bé la família de les proteïnes GGPPS (GGPP sintasa) 

en A. thaliana, que participen principalment en la síntesi dels isoprenoides plastídics (generats als cloro-

plasts de les plantes), però que també estan involucrats en la generació d’isoprenoides citosòlics quan 

s’indueix la seva redistribució subcel·lular (Ruiz-Sola et al., 2016).  

El mecanisme proteolític estudiat en el present treball va ser inicialment identificat i validat en A. 

thaliana. No obstant, en estudis realitzats al grup d’investigació de la Dra. L. Maria Lois es va observar que 

en plantes d’arròs (Oryza sativa), les quals generen llavors, també es dona el processament de SAE2; 

mentre que en briòfits (Physcomitrium patents), que no produeixen llavors, no. Aquest fet, reforça la hi-

pòtesi de que el repartiment de la maquinària de SUMO entre el nucli i el citosol pot estar relacionat amb 

la fase de maduració de les llavors i, a més, suggereix que la proteòlisi no és exclusiva d’A.thaliana, sinó 

que és extrapolable en altres espècies que produeixin llavors. 

Per identificar la proteasa responsable del processament de NLS2, en aquest treball s’han emprat 

mutants de pèrdua de funció generats per inserció d’un T-DNA amb l’objectiu d’estudiar la proteïna 

HIDROLASA com a principal candidata. Aquesta tècnica s’empra habitualment per analitzar la funció de 

les proteïnes assocades a un gen en concret. No obstant, presenta certes limitacions derivades del fet de 

que la incorporació del T-DNA en el genoma és un procés aleatori.  

D’aquesta manera, no es pot descartar que els al·lels mutants siguin capaços de generar una proteïna 

truncada parcialment funcional, com a conseqüència d’una posició de l’insert del T-DNA en el gen que 

disrupti la totalitat del gen, però permeti l’expressió d’un ARN missatger que codifiqui per una part de la 

proteïna amb els dominis funcionals. Per aquest motiu, tot i que els resultats obtinguts suggereixen que 

la HYDR no és la responsable del processament de SAE2, existeix la possibilitat de que els extractes pro-

teics de síliqua utilitzats en els experiments, procedents de les plantes mutants, retinguin un cert nivell 

d’activitat hidrolasa. Per tant caldria validar, mitjançant anàlisis proteòmics, la presència o absència de la 

HIDROLASA en la seva forma original, o en una versió truncada en els extractes de plantes homozigotes 

per la mutació.  
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Considerant la limitació de les plantes utilitzades en aquest estudi, es podrien definir aproximacions 

alternatives que podrien contribuir a descartar o confirmar definitivament la HYDR com a candidat res-

ponsable de la proteòlisis: 

(1) Aproximació in vitro, utilitzant la proteïna HIDROLASA purificada en E.coli per incubar-la amb 

SAE2UFDCt en diverses condicions; (2) Aproximació in vivo, on s’analitzaria l’expressió transitòria de les pro-

teïnes recombinants GFP-SAE2UFD-Ct (proteïna fluorescent verda) i la HIDROLASA-RFP (proteïna fluores-

cent vermella) en cèl·lules de tabac. L’objectiu radicaria en validar com en absència de la HYDR, SAE2UFD-

Ct-GFP manté una localització nuclear; mentre que al coexpressar-les es mobilitza cap al citosol.   

Alternativament, s’estudiaria la PROTEÏNA HIPOTÈTICA, també identificada en els assajos previs de 

doble híbrid, ja que mostra un patró d’expressió similar a la HYDR i s’expressa en un perfil espai-temporal 

que coincideix amb el procés proteolític de SAE2. No obstant, se’n desconeix l’estructura tridimensional i 

la seva activitat, motiu pel qual no va ser seleccionada a l’inici com a candidata principal.  

Més enllà de la identificació de l’agent molecular responsable del processat de SAE2, la redistribució 

de l’enzim que en permet la localització citosòlica obre les portes a moltes noves preguntes i a investiga-

cions futures respecte les implicacions fisiològiques que comporta aquest mecanisme. En aquest nou con-

text, s’obren les portes a l’estudi de si el canvi de localització de SAE2 té com a objectiu modular la carrega 

de SUMO en el nucli; o bé si la relocalització està associada a fenòmens de SUMOilació citosòlica.  

En aquest sentit, el primer pas vers l’estudi de les implicacions biològiques de la SUMOilació citosò-

lica, comprendria identificar tots els elements moleculars que participen en el processat. Una vegada as-

solit, es podria generar una planta transgènica que expressi una versió no-processable de SAE2, per tal 

d’analitzar com afecta al desenvolupament de la planta i la fase de maduració de les llavors la restricció 

del desplaçament de SAE2 des del nucli al citosol. 
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      Conclusions 

Dels resultats que s’exposen en el present treball es poden extreure les següents conclusions:  

• En extractes proteics de síliqua d’1-10 dies de desenvolupament procedents d’individus d’A. tha-

liana silvestres es confirma la presència de proteòlisi en el domini Carboxi-terminal de la subuni-

tat gran, SAE2 , de l’enzim E1.  

• El domini SAE2UFDCt és processat post-traduccionalment en extractes proteics de síliqua provi-

nents de plantes d’A. thaliana que presenten una mutació de pèrdua de funció en el gen que 

codifica la proteïna HIDROLASA, fet que suggereix que aquesta proteïna no és l’agent responsa-

ble del processament del domini C-terminal de SAE2. 

• Es van generar dos constructes unint la seqüencia codificant de vàries proteïnes, es va purificar 

la proteïna de fusió corresponent (CPR i CUPR) i es comprovà la validesa d’ambdues quant a la 

generació de senyal en l’assaig FRET.  

• Per a que PreScission processi la seva respectiva diana de restricció i, conseqüentment, es perdi 

el senyal en la proteïna control CPR durant els assaigs FRET, és necessari preparar la mescla de 

reacció amb el tampó específic de la proteasa.  

• La menor eficiència de PreScission davant la proteòlisi de CPR pot ser causada per la dimensió i 

la conformació tridimensional dels fluoròfors Clover i mRuby, ja que dificulten l’accés de la pro-

teasa a la diana de restricció.  

• Existeix un impediment estèric en CUPR, degut a la naturalesa estructural de la proteïna recom-

binant, que impedeix a la proteasa endògena d’A. thaliana realitzar la proteòlisi al domini Ct. 

 



   62   

 

      Bibliografia 

- Referències bibliogràfiques: 

Alonso, J. M., Stepanova, A. N., Leisse, T. J., Kim, C. J., Chen, H., Shinn, P., Stevenson, D. K., Zimmerman, J., Barajas, 

P., Cheuk, R., Gadrinab, C., Heller, C., Jeske, A., Koesema, E., Meyers, C. C., Parker, H., Prednis, L., Ansari, Y., 

Choy, N., … Ecker, J. R. (2003). Genome-wide insertional mutagenesis of Arabidopsis thaliana. Science, 

301(5633), 653–657. https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1086391/SUPPL_FILE/SOM.ALONSO.ZIP 

Bajar, B. T., Wang, E. S., Lam, A. J., Kim, B. B., Jacobs, C. L., Howe, E. S., Davidson, M. W., Lin, M. Z., & Chu, J. (2016). 

Improving brightness and photostability of green and red fluorescent proteins for live cell imaging and FRET 

reporting. Scientific Reports 2016 6:1, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.1038/srep20889 

Bajar, B. T., Wang, E. S., Zhang, S., Lin, M. Z., & Chu, J. (2016). A Guide to Fluorescent Protein FRET Pairs. Sensors 

2016, Vol. 16, Page 1488, 16(9), 1488. https://doi.org/10.3390/S16091488 

Bologna, N. G., Iselin, R., Abriata, L. A., Sarazin, A., Pumplin, N., Jay, F., Grentzinger, T., Dal Peraro, M., & Voinnet, O. 

(2018). Nucleo-cytosolic Shuttling of ARGONAUTE1 Prompts a Revised Model of the Plant MicroRNA Pathway. 

Molecular Cell, 69(4), 709-719.e5. https://doi.org/10.1016/J.MOLCEL.2018.01.007 

Castano-Miquel, L., Segui, J., Manrique, S., Teixeira, I., Carretero-Paulet, L., Atencio, F., & Lois, L. M. (2013). Diversifi-

cation of SUMO-Activating Enzyme in Arabidopsis: Implications in SUMO Conjugation. Molecular Plant, 6(5), 

1646–1660. https://doi.org/10.1093/MP/SST049 

Chaikam, V., & Karlson, D. T. (2010). Response and transcriptional regulation of rice SUMOylation system during 

development and stress conditions. BMB Reports, 43(2), 103–109. 

https://doi.org/10.5483/BMBREP.2010.43.2.103 

Hay, R. T. (2005). Review SUMO: A History of Modification. Molecular Cell, 18, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.mol-

cel.2005.03.012 

Kaur, J., & Bachhawat, A. K. (2008). A modified Western blot protocol for enhanced sensitivity in the detection of a 

membrane protein. Analytical Biochemistry, 384, 348–349. https://doi.org/10.1016/j.ab.2008.10.005 

Kerscher, O., Felberbaum, R., & Hochstrasser, M. (2006). Modification of Proteins by Ubiquitin and Ubiquitin-Like 

Proteins. Http://Dx.Doi.Org/10.1146/Annurev.Cellbio.22.010605.093503, 22, 159–180. 

https://doi.org/10.1146/ANNUREV.CELLBIO.22.010605.093503 

Lois, L. M., & Lima, C. D. (2005). Structures of the SUMO E1 provide mechanistic insights into SUMO activation and 

E2 recruitment to E1. The EMBO Journal, 24, 439–451. https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600552 

Mahajan, R., Delphin, C., Guan, T., Gerace, L., & Melchior, F. (1997). A small ubiquitin-related polypeptide involved 

in targeting RanGAP1 to nuclear pore complex protein RanBP2. Cell, 88(1), 97–107. 

https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81862-0 

Mas Garcia, A. (2017). Estudi dels mecanismes moleculars de la regulació de la SUMOilació i les seves implicacions 

biològiques. https://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/ns000545/cus-

tomproxy.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?di-

rect=true&db=edstdx&AN=edstdx.10803.405707&amp%0Alang=pt-pt&site=eds-live&scope=site 



Caracterització dels mecanismes moleculars implicats en la proteòlisi de l’enzim activador de SUMO (E1).                63    

 

Mindrebo, J. T., Nartey, C. M., Seto, Y., Burkart, M. D., & Noel, J. P. (2016). Corrigendum to “Unveiling the functional 

diversity of the alpha/beta hydrolase superfamily in the plant kingdom” (Current Opinion in Structural Biology 

(2016) 41 (233–246)(S0959440X16301269)(10.1016/j.sbi.2016.08.005)). Current Opinion in Structural Biology, 

41, 256–257. https://doi.org/10.1016/J.SBI.2016.11.008 

Morrell, R., & Sadanandom, A. (2019). Dealing With Stress: A Review of Plant SUMO Proteases. In Frontiers in Plant 

Science (Vol. 10). https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01122 

Pérez Sala, M. D. (2012). Modificaciones postraduccionales de proteínas: mecanismos clave en el control de su acti-

vidad. Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), CSIC., 2(4), 1–2. 

https://doi.org/10.18567/SEBBMDIV_RPC.2012.01.2 

Ruiz-Sola, M. Á., Barja, M. V., Manzano, D., Llorente, B., Schipper, B., Beekwilder, J., & Rodriguez-Concepcion, M. 

(2016). A Single Arabidopsis Gene Encodes Two Differentially Targeted Geranylgeranyl Diphosphate Synthase 

Isoforms. Plant Physiology, 172(3), 1393–1402. https://doi.org/10.1104/PP.16.01392 

Seo, J., & Lee, K. J. (2004). Post-translational Modifications and Their Biological Functions: Proteomic Analysis and 

Systematic Approaches. BMB Reports, 37(1), 35–44. https://doi.org/10.5483/BMBREP.2004.37.1.035 

Xing, S., Wallmeroth, N., Berendzen, K. W., & Grefen, C. (2016). Topical Review on Protein-Protein Interaction Tech-

niques Techniques for the Analysis of Protein-Protein Interactions in Vivo 1[OPEN] Critical discussion of tech-

nological limitations and advantages of the most prominent in vivo protein-protein interaction techniques em-

phasizing their application to plant research. Plant Physiology Ò, 171, 727–758. 

https://doi.org/10.1104/pp.16.00470 

- Bibliografia complementària 

EnsemblPlants. (n.d.). Gene: AT5G09430 - Summary - Arabidopsis_thaliana - Ensembl Genomes 53. Retrieved 
July 4, 2022, from http://plants.ensembl.org/Arabidopsis_thaliana/Gene/Sum-
mary?g=AT5G09430;r=5:2931963-2933423;t=AT5G09430.1;db=core 

GenScript. (n.d.). PreScission Protease. Retrieved July 4, 2022, from https://www.genscript.com/pro-
tein/Z02799_5000-PreScission_Prote-
ase_PSP_.html?src=google&gclid=Cj0KCQjw4uaUBhC8ARIsANUuDjUZfUJpCVPhhsqsOD0ed5aXFAC9uJI-
5YLisB1_dcOyhPveceZKvmoaAmleEALw_wcB 

NASC (Nottingham Arabidopsis Stock Centre). (n.d.). Salk_062236. Retrieved July 4, 2022, from https://ara-
bidopsis.info/MultiResult?field=stock_desc 

Promega. (n.d.). SpeI. Retrieved July 4, 2022, from https://www.promega.es/products/cloning-and-dna-mark-
ers/restriction-enzymes/spei/?catNum=R6591 

TAIR (Arabidopsis Information Resource). (n.d.). Gene: AT5G09430. Retrieved July 4, 2022, from 
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=136083&type=locus 

TAIR (Arabidopsis Information Resource). (n.d.). Germplasm: SALK_114770. Retrieved July 4, 2022, from 
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=germplasm&id=4832329 

TAIR (Arabidopsis Information Resource). (n.d.). Germplasm: SALK_062236. Retrieved July 4, 2022, from 
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=germplasm&id=4664824 

 



   64   

 

      Annex 

Alineament de la seqüència codificant de la proteïna recombinant CPR de la colònia 4. La primera fila 

equival a la seqüència teòrica de referència i les altres tres a la seqüència amplificada mitjançant els en-

cebadors LML213, Seq_Clover 650-f i LML214, respectivament.  
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Fragment de 300 pb amplificat de pGEX6P-1 

Seqüència reconeguda per PreScission 
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