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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
En aquest treball s´ha identificat una nove interacció epistàtica entre l'ecotip Landsberg, originari d'Europa del nord, i 
Kashmir-2 o Kondara, ambdós originaris d'Àsia Central. Els anàlisi de QTLs en poblacions recombinants Ler x Kas-2 i Ler 
x Kond indica el requeriment de 3 loci en Ler x Kas-2 i 2 loci en Ler x Kond. Els híbrids incompatibles crescuts a 
temperatures baixes (16°C) mostren seriosos defectes en el desenvolupament, mort cel.lular espontània i resistència a 
Hyaloperonospora parasitica. Aquests fenotips es suprimeixen a elevades temperatures o per mutació d'EDS1, o 
depleció dels nivells d'àcid sal.licílic per transformació amb salicil.lat hidroxilasa (NahG). El grau de severitat en els 
fenotips observats correlaciona amb els nivells d'àcid sal.licílic, indicant que aquesta molècula és essencial per a la 
senyalització d'incompatibilitats genètiques en Arabidopsis. 
 
Data d'inici del projecte (dd.mm.aa): 1.05.06 
Data de finalització del projecte (dd.mm.aa): 30.04.08 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
In this work a novel environmentally conditioned incompatible allele interaction has been detected between the common 
laboratory  accession Landsberg originary from north Europe, and Kashmir-2 (Kas-2) or Kondara (Kond) both originary 
from Central Asia. QTL analyses using Ler x Kas-2 and Ler x Kond mapping populations revealed the requirement of an 
epistatic interaction between 3 loci in Ler x Kas-2 and 2 loci in Ler x Kond. Incompatible hybrids grown at low temperature 
(16°C) show severe growth defects, spontaneous cell death and  increased resistance to the oomycete pathogen 
Hyaloperonospora parasitica. Stunted growth, cell death and pathogen resistance are suppressed at high temperature 
(22°C) or high humidity as well as by EDS1 mutation or depletion of SA-levels by Salycilate  hydroxylase (NahG). In 
addition, salicylic acid (SA) levels correlate with the severity of growth defects, resistance and spontaneous cell death 
observed in different incompatible hybrid lines. Our results indicate that SA is a key component mediating hybrid disease 
symptoms under an incompatible allele interaction in Arabidopsis. 
 
Starting date of the project (dd.mm.yy) : 01.05.06 
Ending date of the project (dd.mm.yy): 30.04.08 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
2.1 INTRODUCCIÓ 
 
 
Les plantes estan constantment sotmeses a canvis ambientals als quals s’han adaptat al llarg 

de l’evolució. Diferents mecanismes de tolerància i adaptació permeten a aquests 

organismes sobreviure en condicions climatològiques adverses. D’aquesta manera, el medi 

ambient participa d’una forma molt activa en la selecció d’individus adaptats als nous 

escenaris climatològics excercint  una pressió sobre la variabilitat genètica (Koornneef et al., 

2004). Les mutacions espontànies poden produir individus amb genotips “optimitzats” per a la 

supervivència en un particular entorn. Aquests individus millor adaptats als canvis climàtics 

acabaran éssent majoritaris  en el conjunt de la població. Aquests processos evolutius 

requereixen espais llargs de temps, i molt sovint els processos de tolerància i adaptació al 

medi ambient no estan governats per un sol locus, sino per complexes interaccions 

epistàtiques que impliquen varis loci, i per tant fan poc probable la generació espontànea 

d’individus optimitzats en periodes curts de temps (Turelli and Orr, 1999; Orr, 2005). La 

optimització d’un genotip també pot resultar del creuament de dos individus genotípicament 

diversos que proporcionin una descendència que adapti els caracters positius dels 

progenitors. Aquest procés de domesticació s´han fet servir en la selecció de varietats de tot 

tipus de plantes d’interès agronòmic. Malauradament, aquests procediments no són sempre 

possibles, doncs el creuament entre varietats és inviable o proporciona una descendència 

estèril o inviable (Bomblies and Weigel, 2007). L’objectiu del present projecte ha estat utilitzar 



           

 

la variabilitat natural existent entre poblacions silvestres d’Arabidopsis d’arreu del món, per a 

la identificació i clonatje de nous QTLs implicats en la resposta de les plantes a canvis de 

temperatura. En base als resultats derivats del projecte s’ha pogut establir un nexe comú 

entre els processos que gobernen el creixement de la planta en diferents escenaris de 

temperatura, i la existència d’incompatibilitats genètiques entre al.lels provinents de 

poblacions genèticament diverses. Tanmateix aquests processos d’incompatibilitat s’han 

estudiat a fons, i les seves vies de senyalització han sigut revel.lades. D’aquesta manera 

s’obre una nova perspectiva en la domesticació d’espècies, doncs les incompatibilitats 

genètiques observades es poden evitar bloquejant vies de senyalització implicades en la 

resposta immune. 

 

 
2.2 RESULTATS i METODOLOGIA 
 
L’objectiu del present projecte ha estat la identificació de nous gens implicats en l’adaptació 

de les plantes a canvis de temperatura, emprant com a font de variabilitat genètica la 

variabilitat natural existent entre poblacions naturals d’Arabidopsis. Per a tal fi, el projecte 

s’ha desenvolupat en temps i forma descrits en la memòria del projecte de recerca. A 

continuació es fa una memòria detallada dels resultats aconseguits. 

 

2.2.1. Identificació de noves regions genòmiques i mapejat de QTLs implicats en les 
respostes a canvis de temperatura en Arabidopsis thaliana.  
 
 
El laboratori d’acollida disposa de col.leccions de RILs (de l’anglès recombinant inbred lines) 

genotipades procedents del creuament d’ecotips procedents de zones geogràficament 

distants i climàticament diverses (taula I) que s’han emprat per a la identificació de nous 

QTLs implicats en la resposta de les plantes al creixement en diferents escenaris de 

temperatura.   

 
Taula I. Poblacions de RILs emprades en el present projecte de recerca (Prof. Maarten Koornneef). Totes les RILs s’han 
obtingut mitjancant el creuament d’ecotips de procedència diversa amb un ecotip recorrent (Landsberg). 
 
Població de RILs           Generació  País de Procedència (Longitud/Latitud) Núm.Individus   Genotipat  
 
Landsberg x Kashmir-2     F9  Polònia (E15,2 N52.7) 164  77 marcadors 
(Ler x Kas-2)    Índia (E74-80, N34-36) 
 
Landsberg x Kondara        F9  Polònia (E15,2 N52.7) 127  75 marcadors 
(Ler x Kond)    Tadjikistan (E71,3 N37,29) 
 
Landsberg x Shahdara     F9  Polònia (E15,2 N52.7) 114  66 marcadors 
(Ler x Sha)    Tadjikistan (E71,3 N37,29) 
 
Landsberg x Antwerpen     F10  Polònia (E15,2 N52.7) 120  64 marcadors 
(Ler x An-1)    Bèlgica (E4-5 N51-52) 
 
Landsberg x Cvi      F10  Polònia (E15,2 N52.7) 153   71 marcadors 
(Ler x Cvi)    Illes Cape Verde (W23-25 N16) 
 
 



           

 

 

Arabidopsis és una planta àmpliament distribuïda de forma natural en climes temperats, on la 

temperatura mitjana anual és propera als 16ºC. Les diferents línies recombinants de les 

poblacions de RILs disponibles s´han crescut en dues temperatures diferents (16ºC i 22ºC) 

en càmeres de cultiu Percival Scientific (USA), i mateixes condicions de fotoperíode (12 

hores llum/ 12 hores foscor)  i 70% d’ humitat relativa. S’ha emprat una diferència de 

temperatura de +6ºC en referència al pitjor pronòstic sobre l’impacte de l’efecte hibernacle 

sobre el canvi climàtic, que preveuen un augment de les temperatures oscil.lant entre 1,4 i 

5,8ºC en els propers anys (dades de l’IPCC, Panell Intergobernamental sobre el Canvi 

Climàtic). Aquests canvis de temperatura, doncs, reflecteixen una situació medi ambiental 

real a mig o llarg termini. Per cadascuna de les línies recombinants s´han crescut 8 rèpliques 

biològiques, i els experiments s’han repetit 3 vegades en diferents períodes de temps. 

Transcorregudes 5 setmanes desde la sembra, diferents paràmetres de creixement s’han 

mesurat, tals com l’àrea projectada de la roseta basal, longitud de l’arrel, pes fresc i pes sec. 

Tots aquests paràmetres mantenen una elevada correlació entre ells, per la qual cosa la 

identificació de QTLs implicats en les diferències de creixement a diferents  temperatures 

s’han basat en l’àrea projectada de la roseta basal, per la seva reproducibilitat i possibilitat 

d’automatització mitjançant la capturació d’imatges, així com per ser un mètode no invasiu 

que permet la posterior recol.lecció de material per al seu anàlisi. 

 

En totes les poblacions analitzades s’ha observat un elevat grau de transgressió en 

paràmetres de creixement. L’objectiu del projecte és la identificació de QTLs implicats en la 

resposta a temperatura, per la qual cosa s’han buscat aquells QTLs condicionats per aquest 

factor ambiental. Així s’ha pogut identificar una interacció epistàtica entre 3 QTLs localitzats 

en els cromosomes #3, #4 i #5 en Ler x Kas-2 que explica prop del 40% de la variabilitat 

fenotípica en l’àrea projectada de la roseta basal a la temperatura de 16ºC (Fig. 1). La 

mateixa interacció epistàtica però implicant només 2 QTLs que co-localitzen amb els descrits 

en els cromosomes #3 i #4 s’ha identificat en Ler x Kond (Fig. 1).  Aquests QTLs són 

condicionats per la temperatura, doncs no són presents a 22ºC, tractant-se d’una interacció 

Genotip x Medi ambient i no d’un QTL de creixement constitutiu. La interacció epistàtica 

detectada en Ler x Kas-2 i Ler x Kond responsable de més del 40% de variabilitat fenotípica 

en el creixement de plantes crescudes a 16ºC  és al.lel específica, i requereix de la presència 

d’un al.lel Ler en el cromosoma #3, Kas-2 o Kond en #4, i Kas-2 en #5. 
 



           

 

 
 
Fig 1. Representació esquemàtica de les interaccions epistàtiques detectades després de l’anàlisi de QTLs (MapQTL, Kyazma 
The Netherlands; Epistat). La combinació d’al.lels Landsberg (L), Kashmir-2 (K) i Kondara (K) provoca seriosos problemes de 
creixement a 16°C, però no a 22°C. 
 
. 
Degut a la complexitat de la interacció, la confirmació dels QTLs s’ha realitzat mitjançant la 

generació de HIFs (de l’anglès Heterogeneous Inbred Families), creuant RILs (Fig.2). 

D’aquesta manera s’ha pogut confirmar els tres QTLs en Ler x Kas-2 i els dos en Ler x Kond. 

Tanmateix, estudis de segregació i tests d’al.lelisme indiquen que l’al.lel Ler en QTL#3 és 

recessiu i comú en Ler x Kond i Ler x Kas-2. L’al.lel Kas-2 o Kond en el QTL#4 és també 

recessiu i és el mateix en Kas-2 i Kond (mateix determinisme genètic), mentres que l’al.lel 

Kas-2 en QTL#5 és dominant, i no és present en Ler x Kond. A partir de les HIFs generades 

s’ha procedit al mapejat fi dels QTLs i la identificació dels gens responsables per la 

variabilitat fenotípica observada (apartat 2 del projecte).  

 

 
 
 
Fig 2. Diferents estratègies s´han emprat per al mapeig dels QTLs detectats en Ler x Kas-2 i Ler x Kond (requadres). La 
generació de HIFs per al mapeig del QTL#3 s’ha realitzat per creuament de les RILs Ler x Kas-2 38, 24, 88, 101 i 156 
amb Kas-2. La progènie del creuament resulta heterozigota per al locus QTL#3, i es manté homozigot els QTLs #4 i #5. 
En la F2 s’han buscat línies que posseeixin un event de recombinació en la regió del QTL. El mapeig del QTL#4 i #5 s’ha 
realitzat creuant RILs entre elles, que mantenen la resta de QTLs de la interacció homozigots, i només segregant el QTL 
que s’està mapejant. 
 
 



           

 

Paral.lelament, s’ha creat una NIL (de l’anglès Near Isogenic Line) que consisteix en una 

petita introgressió Ler en la regió del QTL#3 sota un fons genètic Kas-2. Aquesta NIL s’ha 

obtingut mitjançant creuaments recorrents amb Kas-2 a partir de la RIL Ler x Kas-2 #156. 

Aquesta NIL s’ha genotipat amb marcadors CAPS i SNP (Fig. 3), i s’ha emprat per al 

desenvolupament de l’apartat 4 (caracterització funcional). 
 

 
 

 
Fig.3. Genotip de la NIL Ler x Kas-2. (blau = al.lel Kas-2; vermell = al.lel Ler). La NIL consisteix en una introgressió 
Ler en la regió del QTL#3 en un fons genètic Kas-2. 
 

  
 
 
2.2.2. Mapejat de QTLs 
 
 
El mapeig dels 3 QTLs s’ha realitzat emprant HIFs segregants en el locus a mapejar, i 

mantenint els altres QTLs homozigots. Fent servir marcadors flanquejant la regió del QTL, 

s’han buscat línies recombinants entre ambdos marcadors. El tamany del QTL#3 inicial era 

de 3,74 Mb, entre els marcadors F26G5 (Cromosoma 3, posició física: 15,86 Mb) i F8J2 

(Cromosoma 3, posició física: 19,60 Mb) Fig.4. En la població de RILs Ler x Kas-2 es van 

identificar 9 línies amb almenys un event de recombinació entre aquests marcadors. Així 

aquesta regió es va genotipar més densament en aquestes línies, introduint 10 nous 

marcadors CAPS, dissenyats en base a la seqüències obtingudes amplificant per PCR DNA 

genòmic de Ler i Kas-2 , i basant-nos en la seqüència de referència Col 0 es van posicionar 

físicament en el mapa. D’aquesta manera el tamany del QTL es va reduir a 0,5 Mb, entre les 

posicions 16,09 Mb i 16,07 Mb Fig.4. 768 línies F2 segregants en aquesta regió es van 

genotipar emprant marcadors flanquejants, i es van poder identificar 28 línies recombinants. 

Aquestes línies es van fenotipar en base a paràmetres de creixement a baixa temperatura en 

la mateixa F2, de manera que es va poder comparar el genotip amb el fenotip observat. De 

les 0,5Mb de tamany, es va poder reduir fins a 0,09 Mb Fig.4. La regió acotada pertany al 

cluster de gens RPP1 en Arabidopsis (Botella et al., 1996), implicats en el reconeixement i 

activació de la resposta immune envers Hyaloperonospora parasitica. 



           

 

 
 
 

 
Fig.4. Representació esquemàtica del procediment per al mapeig dels QTLs. 
 
 

Per al mapeig del cromosoma 4, es va partir d’una regió de 5,6 Mb, que es va poder acotar 

emprant 8 línies recombinants de la població de RILs genotipades amb nous marcadors fins 

a 0,32 Mb (Fig.4). Després d’analitzar 1450 plantes segregants en la regió es van poder 

identificar 160 recombinants que van permetre acotar el QTL a 0,10 Mb. En aquesta regió es 

va identificar per seqüenciació el gen responsable com un receptor quinasa. El polimorfisme 

implicat correspon a una substitució aminoacídica en un domini extracel.lular implicat en la 

interacció proteïna-proteïna. El mapeig del QTL#5 s´ha acotat a una regió d’ 1 Mb entre les 

posicions 4.0Mb-5.0 Mb del cromosoma 5, on es troba un elevat nombre de gens R, de 

resistència a patògens. 

 

2.2.3. Implicació de vies de senyalització a patògens en la resposta de les plantes al 
creixement en temperatures contrastades 
 

L’efecte de l’increment de la temperatura en la repressió de les vies de senyalització a 

patògens és coneguda en Arabidopsis. Ans al contrari, els gens implicats en la interacció 

entre el medi ambient i aquest efecte sobre la senyalització són desconeguts. Els assajos 

d’activitat MAPK (mitogen activated protein kinase) en extractes vegetals infectats amb 

patògens indiquen una activació d’aquesta cascada de senyalització per sobre 

d’EDS1/PAD4, àcid sal.licílic, NPR1 i PR-1 (Hammond-Kosack and Parker; Nakagami et al., 

2005) . El mutant de mekk1, una MAPKK implicada en l’activació de MAPK4 mostra un 

fenotip de retràs en el desenvolupament  a temperatures baixes similar a la interacció 

detectada (Ichimura et al., 2006). Donat que la interacció epistàtica entre QTL#3 i #4 implica 



           

 

gens R de reconeixement a patògens, s´han fet una sèrie de creuaments per a identificar les 

vies de senyalització implicades en aquesta resposta. Així s’ha creat una NIL Ler x Kas-2 en 

un fons genètic eds1, mitjançant creuament entre eds1 (Ler) i Kas-2 i portant el creuament 

fins  a la F5. Paral.lelament, s´ha transformat la NIL amb el transgen NahG, que codifica una 

proteïna amb activitat enzimàtica hidroxilasa que degrada el SA convertint-lo en catecol. 

Ambdues modificacions genètiques comporten una supressió del fenotip observat a baixes 

temperatures, confirmant la implicació de les vies de senyalització a patògens mediades per 

SA. La implicació de la senyalització MAPK en aquesta resposta està éssent analitzada a 

través d’ un “ in gel MBP-kinase assay” en el moment de redactar aquest informe. 

 

2.2.4. El model Dobzhansky Muller d’Incompatibilitats Genètiques 
 

El model Dobzhansky Muller tracta d’incompatibilitats genètiques que succeeixen com a 

conseqüència del creuament d’individus genèticament diversos (Orr, 1995;Bordestein and 

Drapeau, 2001) . Aquest model (Fig. 5) sosté l’existència d’incompatibilitats genètiques que 

impliquen dos o més al.lels provinents d’ambdos progenitors. Així, a partir d’un genoma 

ancestral, es van derivar dues poblacions al.lopàtriques que van evolucionar 

independentment. Considerant la situació de 2 loci AA i BB originaris en el genoma ancestral, 

aquests van evolucionar a AaBB i AABb en cadascuna de les poblacions. Els nous al.lels “a” i 

“b” no són deleteris en el fons genètic “BB” i “AA” respectivament, i per tant poden fixar-se, 

donant individus amb genotips aaBB i AAbb en ambdues poblacions. Ara bé, quan un 

individu amb genotip aaBB es creua amb Aabb, apareix una progènie AaBb que és letal 

donada la interacció epistàtica entre els al.lels incompatibles “a” i “b”. Aquest tipus 

d’interacció es pot observar a la F1 (efecte dominant), o F2, i en ambdós casos pot tractar-se 

d’una incompatibilitat que es manifesti a nivell pre-zigòtic o post-zigòtic.  

 
Fig.5.  Model d’aillament reproductiu Dobzhansky-Muller. 

 

 



           

 

 

La interacció epistàtica detectada entre Ler x Kas-2 compleix amb la definició d’una 

incompatibilitat genètica Dobzhansky-Muller post-zigòtica. En aquest sentit, el model 

Dobzhansky Muller incorpora una variable adicional: el medi ambient. Així, en climes 

permissius (temperatures elevades), els híbrids incompatibles resulten viables mentres que a 

temperatures baixes, aquests resulten inviables i són forçats a desaparèixer de les 

poblacions.  

 

2.2.5. Distribució d’al.lels incompatibles arreu del món 
 

La identificació d’una incompatibilitat genètica entre Ler i Kas-2, i Ler i Kond pot donar-se 

més al fet d’una excepció evolutiva que a un patró general en la dinàmica evolutiva. Per tal 

de respondre aquesta qüestió es va portar a terme un apartat adicional al programat en el 

projecte inicial, i que ha consistit en la creació d’un centenar de poblacions F2 derivades del 

creuament entre ecotips provinents d’Europa i Àsia Central. Kas-2 i Kond són originaris 

d’Àsia Central, i ambdós posseeixen al.lels incompatibles amb Ler. Un total de 53 ecotips 

procedents d’Àsia Central cedits amablement per Hoffmann i _ s’han creuat amb Ler. “single 

seed descent plants” es van portar fins a la F2, I un total de 300 plantes per població es van 

screenar a baixes temperatures per a la identificació d’híbrids incompatibles. En total, més de 

15.000 plantes escreenades van permetre observar que el 57% dels ecotips procedents 

d’aquesta regió evolutivament aïllada són incompatibles amb Ler. De forma viceversa, es van 

creuar ecotip Kas-2 amb d’altres procedents d’Europa (53 poblacions), actualment en procés 

de fenotipat.  

 
Fig.6. Representació esquemàtica dels creuaments entre ecotips procedents d’Europa i Àsia Central, per a la obtenció de 

noves poblacions F2 

 

Adicionalment, s’ha pogut identificar un ecotip procedents de Blanes (Catalunya, Spain) que 

mostra aquest tipus d’incompatiblilitat amb Ler, però en el qual estan implicats d’altres loci. 



           

 

Aquest resultat suggereix una evolució històrica diferent en la distribució d’Arabidopsis en 

Europa i l´àrea mediterránia. 

 

2.3. Discussió 
 

En el decurs del present projecte s’han pogut identificar 3 loci que actuen de forma epistàtica 

provocant severs efectes sobre el creixement en plantes crescudes a temperatura de 16ºC, 

habitual en climes temperats on Arabidopsis és distribuïda habitualment. Aquest efecte prové 

d’una incompatiblitat genètica Dobzhansky-Muller que implica proteïnes receptores de 

patògens. La implicació de la resposta immune en aquest tipus d’incompatibliltats ha sigut 

suggerida recentment en d’altres ecotips en Arabidopsis (Bomblies et al., 2007). En aquest 

treball s’han identificat les vies de senyalització implicades en aquestes incompatibilitats 

genètiques i s’ha pogut suprimir de forma efectiva aquetes a través de moficacions 

genètiques. Això obre un gran pas en la domesticació d’espècies, doncs el creuament de 

varietats amb elevada qualitat productiva per a obtenir una progènie que adpati el caracters 

positius dels progenitora amb freqüència no és possible donat aquestes incompatibilitats 

genètiques (Bomblies et al., 2007). Els resultats obtinguts posen en relleu que no es poden 

separar física ni conceptualment vies de senyalització d’estrés abiòtic i biòtic, i que han de 

considerar-se com un conjunt a l’hora de generar plantes amb resistència a canvis de 

temperatura i patògens (Fujita et al., 2006). En el context evolutiu, el fet d’indentificar aquest 

tipus d’incompatibilitiats genètiques modulades pel medi ambient en la planta model 

Arabidopsis té un impacte rellevant a tenir en compte. Així s’ha demostrat que una 

incompatibilitat genètica pot ésser fixada en un clima permissiu, i que un canvi climàtic pot 

comportar la desaparició d’una població sencera. Aquest efecte s’ha observat amb canvis de 

temperatura de només 6ºC, que poden arribar a ésser factibles en les properes dècades.  
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