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35S CaMV: Promotor 35S del virus del mosaic de la col-i-flor. 
AACT: Acetoacetil-CoA tiolasa 
ABA: Àcid abcísic 
ADN: Àcid desoxiribonucleic 
ADNc: ADN codificant 
ADN-T: ADN transferit 
AHD: ARV homology domain 
AMP: Adenosina monofosfat 
AMPK: AMP quinasa 
ARE: ACAT-related enzymes 
ARN: Àcid ribonucleic 
ARNasa: Ribonucleasa 
ARV: ARE required for viability 
BEL: Base esfingoide de cadena llarga. 
Bisacrilamida: N,N’-metilen-bisacrilamida. 
BrEt: Bromur d'etidi. 
BSA: Albúmina sèrica bovina 
C -terminal: Extrem carboxiterminal 
C24: Columbia 24 
CCF: Cromatografia per capa fina 
Ci, µCi:  Curies, microcuries 
CoA: Coenzim A 
Col.0: Columbia 0 
Cpm: Contes per minut. 
CTAB: Bromur de cetriltrimetilamoni 
Da, kDa : Dalton, kiloDalton. 
Dedol-PP: Dehidrodolicol pirofosfat 
DEPC: Dietilpirocarbonat. 
DHS: Dihidroesfingosina 
DMAPP: Dimetilal.lil pirofosfat 
DMSO: Dimetilsulfòxid 
dNTPs: Desoxirribonucleòtids. 
DOL: Dolicol 
Dpm: Desintegracions per minut. 
DTT: Ditiotritol. 
DXP: 1-desoxi-D-xilulosa-5-fosfat 
DXR: 1-desoxi-D-xilulosa-5-fosfat reductoisomerasa 
DXS: 1-desoxi-D-xilulosa-5-fosfat sintasa´ 
EDTA: Àcid Etilendiaminotetracètic 
ERE: Elements de resposta a esterols 
EST: Expressed Sequence Tag. 
FPP: Farnesil pirofosfat 
FPS: Farnesil pirofosfat sintasa 
g: Gravetats 
GAP: Gliceraldehid 3-fosfat 
GFP: Green fluorescent protein 
GFPS: Geranilfarnesil pirofosfat sintasa 
GGPP: Geranilgeranil pirofosfat 
GIPC: Glucosil inositol fosforilceramides 
GPCR: receptors acoblats a proteïnes G  
GPI: Glucofosfatidilinositol 
GPP: Geranil pirofosfat 
GUS: β-Glucuronidasa 
HA: Hemaglutinina 
HepPS: Heptaprenil pirofosfat sintasa 
HexPS: Hexaprenil pirofosfat sintasa 
HMG: gen que codifica per HMGR 
HMG-CoA: 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A 
HMGR: 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa 
HMGS: 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa



 
IPC: Inositol fosforilceramida 
IPI: Isopentenil pirofosfat isomerasa 
IPP: Isopentenil pirofosfat 
IPTG: Isopropil-β-D-tiogalactopiranòsid. 
km, kmR: Kanamicina, resistent a kanamicina. 
LE: Landsberg erecta 
MEP: 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfat  
MES: Àcid 2-(N-morfolino)etanosulfònic. 
Min: Minuts. 
MRD: Membranes resistents a detergents 
MS: Espectrometria de masses. 
MVA: Mevalonat 
MVK: Mevalonat quinasa 
N-terminal: Extrem aminoterminal. 
NADH: Dinucleòtid de nicotinamida i adenina (forma reduïda). 
NADPH: Dinucleòtid de nicotinamida i adenina fosfat (forma reduïda) 
NAM: Naftalè acetamida 
NPTII: Neomicina fosfotransferas II 
OPS: Octaprenil pirofosfat sintasa 
OSBP: Oxisterol binding proteins 
pb, kb: Parells de bases, kilobases. 
PCR: Reacció en cadena de la polimerasa 
PHS: Fitoesfingosina 
PMD: Mevalonat 5-difosfodecarboxilasa 
PMK: Fosfomevalonat quinasa 
PREN: Poliisoprenols 
PSA: Persulfat amònic. 
q.s.p.: Quantitat suficient per 
RE: Reticle endoplasmàtic 
Rpm: Revolucions per minut 
S1P: Esfingosina 1-fosfat 
SDS: Dodecilsulfat sòdic. 
SDS-PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizant. 
SMT: Esterol metiltransferasa 
SPH: Esfingosina 
SPK: Esfingosina quinasa 
SPS: Solanesil pirofosfat sintasa   
SPT: Serina-palmitoïl transferasa 
SQS: Escualè sintasa 
SREBP: Sterol regulatory elements binding protein 
TAE: Tris-Acètic-EDTA. 
TE: Tampó Tris-EDTA. 
TEMED: N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina 
Tris: Tris(hidroximetil)aminometà. 
UPPS: Undecanil pirofosfat sintasa 
UTR: Regió transcrita no traduïda 
UV: Ultravioleta. 
X-Gluc: 5-bromo-4-cloro-3-indonil β-glucurònid. 
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Les plantes produeixen una gran varietat de compostos isoprenoides que són essencials 

tant pel seu creixement i desenvolupament com per la seva relació i adaptació a l’entorn. La 

biosíntesi d’isoprenoides en plantes té lloc a través d’una via metabòlica molt complexa en la 

que l’acetil-CoA, via mevalonat, o bé el gliceraldèhid-3-fosfat i el piruvat, via 

metileritritolfosfat, són convertits en isopentenildifosfat (IPP), que posteriorment és utilitzat per 

produir prenildifosfats de diferents longituds. Aquests intermediaris són els punts de partida de 

múltiples ramificacions que condueixen a la síntesi de la gran diversitat d’isoprenoides finals. 

Encara que s’accepta que la biosíntesi d’isoprenoides ha d’estar estrictament regulada, els 

mecanismes de control són poc coneguts. No obstant, la complexitat de la via metabòlica 

suggereix l’existència de múltiples punts de control per assegurar la producció d’isoprenoides 

adequats durant el desenvolupament de les plantes. 

 

Les preniltransferases són una família d’enzims que catalitzen les reaccions de 

condensació de l’IPP amb diferents prenilfosfats al.lílics, per produïr prenildifosfats de diferent 

longitud. Les cis-preniltransferases són un grup de preniltransferases que catalitzen l’addició en 

cis d’IPP sobre el substrat al.lílic. Entre les cis-preniltransferases procariotes hi ha les 

undecaprenildifosfat sintases (Upps) que sintetitzen l’undecaprenildifosfat (C55) implicat en la 

formació de la paret bacteriana. Entre les cis-preniltransferases eucariotes hi ha les 

dehidrodoliquildifosfat sintases (Dps) implicades en la biosíntesi del dolicol, poliprenol de 

cadena llarga que juga un paper clau en la glicosilació de proteïnes en eucariotes. 

 

En el moment d’iniciar el treball que constitueix aquesta tesi doctoral es disposava de 

molt poca informació de la via de síntesi del dolicol en plantes. De fet, en eucariotes únicament 

havia estat clonat el gen que codifica per una Dps de llevat (RER2; Sato et al., 1999). D’altra 

banda s’havia identificat en el nostre grup de recerca una seqüència genòmica en Arabidopsis 

thaliana que podia codificar una dehidrodoliquildifosfat sintasa. Per aprofundir en el 

coneixement de les cis-preniltransferases de plantes i la seva funció en la síntesi dels 

prenilfosfats precursors del dolicol, ens vam proposar els següents objectius: 

 

1. Clonatge de l'ADNc corresponent a la seqüència genòmica identificada, amb 

capacitat per codificar una dehidrodoliquildifosfat sintasa (AtDps1p). 

2.  Anàlisi del patró d’expressió del gen AtDPS1. 

3.  Caracterització estructural i funcional de la AtDps1p. 

4.  Estudi de la localització subcel.lular de AtDps1p. 

5. Identificació en el genoma d’Arabidopsis d’altres gens amb capacitat per codificar 

dehidrodoliquildifosfat sintases (DPSes). 
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 Els esterols són compostos isoprenoides imprescindibles per a la funcionalitat de les 

membranes, i en els últims anys s'ha vist que també exerceixen un paper en en el creixement i 

desnvolupament de les plantes de forma independent a la seva conversió en brassinosteroids. 

Tot i que estan presents en tota la membrana, existeixen uns subdominis de la membrana 

anomenats "lipid rafts" especialment enriquits en esterols. Aquests "lipid rafts" són subdominis 

de la membrana plasmàtica enriquits amb esterols i glucoesfingolípids, i amb un contigut 

proteic específic. Els esfingolípids són compostos derivats dels àcids grassos, que a més de 

formar els "lipid rafts" amb els esterols, modulen les propietats de les membranes i, en el cas 

dels esfingolipids simples (ceramides i bases esfingoides lliures), poden actuar com a missatgers 

secundaris i com missatgers intracel.lulars. Durant els últims anys, s'ha descrit que el 

metabolisme d'esterols i esfingolípids es regula de forma coordinada. Entre les proteïnes 

implicades en aquesta regulació coordinada del metabolisme d'esterols i esfingolípids en 

eucariotes es troben les proteïnes Arv.  

 

 En el moment d’iniciar el treball que constitueix aquesta tesis doctoral es 

disposava de molt poca informació de la regulació coordinada de metabolisme d'esterols i 

esfingolípids, i en concret de les proteïnes Arv, en plantes. De fet, en eucariotes únicament 

havien estat clonats els gens que ARV de llevat i humans (Tinkelenberg et al., 2000; Swain et al., 

2002). D’altra banda s’havia identificat una seqüència genòmica en Arabidopsis thaliana que 

podia codificar una  proteïna Arv. Per aprofundir en el coneixement de la regulació coordinada 

d'esterols i esfingolípids i en el paper de les proteïnes Arv en plantes, ens vam proposar els 

següents objectius: 

 

1. Identificació i clonatge dels gens AtARV d'Arabidopsis thaliana. 

2. Anàlisi dels patrons d’expressió dels gens AtARV1 i AtARV2. 

3. Caracterització estructural i funcional de les proteïnes AtArv1 i AtArv2. 

4. Estudis de la localització subcel.lular de les proteïnes AtArv1 i AtArv2. 

5. Caracterització dels mutants d'inserció SALK_090151 (gen AtARV1) i 

ET8675 (gen AtARV2). 

6. Efectes de la inhibició de la síntesis d'esfingolípids sobre la via de síntesis 

d'esterols en A.thaliana. 
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