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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) 
Saccharomyces cerevisiae ha estat el llevat utilitzat durant mil.lenis en l'elaboració de vins. Tot i així, es té poc 
coneixement sobre les pressions de selecció que han actuat en la modelització del genoma dels llevats vínics. Vàrem 
seqüenciar el genoma d'una soca vínica comercial, EC1118, obtenint 31 supercontigs que cobreixen el 97% del genoma 
de la soca de referència, S288c. Hem trobat que el genoma de la soca vínica es diferencia bàsicament en la possessió 
de 3 regions úniques que contenen 34 gens implicats en funcions claus per al procés fermentatiu. 
 
Durant el segon any de beca, he dut a terme estudis de filogènia i synteny (ordre dels gens) que mostren que 1 
d'aquestes tres regions és pròxima a una espècie relacionada amb el gènere Saccharomyces, mentres que les altres 2 
regions tenen un origen no-Saccharomyces. Hem identificat mitjançant PCR i seqüenciació a Zygosaccharomyces bailii, 
una espècie contaminant de les fermentacions víniques, com a espècie donadora d'una de les dues regions. Hibridacions 
naturals entre soques de diferents espècies dins del grup Saccharomyces sensu stricto ja han estat descrites. El nostre 
treball és el primer que presenta hibridacions entre espècies Saccharomyces i no-Saccharomyces (Z. bailii, en aquest 
cas). També senyalem que les noves regions es troben freqüent i diferencialment presents entre els clades de S. 
cerevisiae, trobant-se de manera gairebé exclusiva en el grup de les soques víniques, suggerint que es tracta d'una 
adquisició recent de transferència gènica. En general, les nostres dades demostren que el genoma de les soques 
víniques pateix una constant remodelació mitjançant l'adquisició de gens exògens. Els nostres resultats suggereixen que 
aquests processos estan afavorits per la proximitat ecològica i estan implicats en l'adaptació molecular de les soques 
víniques a les condicions d'elevada concentració en sucres, poc nitrogen i elevades concentracions en etanol. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Saccharomyces cerevisiae has been used for millennia in winemaking, but little is known about the selective forces acting 
on the wine yeast genome. We sequenced the complete genome of the diploid commercial wine yeast EC1118, resulting 
in an assembly of 31 scaffolds covering 97% of the S288c reference genome. The wine yeast differed strikingly from the 
other S. cerevisiae isolates in possessing 3 unique large regions, 2 of which were subtelomeric, the other being inserted 
within an EC1118 chromosome. These regions encompass 34 genes involved in key wine fermentation functions. 
Phylogeny and synteny analyses are carried out during the second fellowship year and showed that 1 of these regions 
originated from a species closely related to the Saccharomyces genus, whereas the 2 other regions were of non-
Saccharomyces origin.  
 
We identified Zygosaccharomyces bailii, a major contaminant of wine fermentations, as the donor species for 1 of these 2 
regions. Although natural hybridization between Saccharomyces strains has been described, our work provides evidence 
that gene transfer may occur between Saccharomyces and non-Saccharomyces species. We show that the regions 
identified are frequent and differentially distributed among S. cerevisiae clades, being found almost exclusively in wine 
strains, suggesting acquisition through recent transfer events. Overall, these data show that the wine yeast genome is 
subject to constant remodelling through the contribution of exogenous genes. 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Our results suggest that these processes are favoured by ecologic proximity and are involved in the molecular adaptation 
of wine yeasts to conditions of high sugar, low nitrogen, and high ethanol concentrations 

 
 
 
 
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. 
 
 
Es coneixen diferents mecanismes implicats en l’evolució dels llevats en el procés fermentatiu, com a 
duplicació gènica, poliploïdia, reorganització cromosòmica, hibridació intraespecífica i introgressió (Barrio et 
al., 2006). Estudis recents han demostrat que el llevats híbrids poden ser més abundants del que es pensava 
anteriorment, tant a la natura com en ambients industrials. En aquest sentit, gairebé el 10% de les soques 
Saccharomyces prèviament classificades com a sensu stricto semblen ser híbrids entre diferents espècies 
(Liti and Louis, 2005). Doble i triple híbrids de S. cerevisiae amb S. uvarum, S. kudriavzevii han estat 
identificats en poblacions aïllades de fermentacions de most i de sidra (Sipiczki, 2008). La major part dels 
híbrids descrits a la literatura tenen o bé el genoma de cada espècie parental o bé són genomes quimèrics, 
en qualsevol cas totes les espècies donants són del gènere Saccharomyces. Anàlisis d’hibridació genòmica 
comparativa de diversos genomes de S. cerevisiae han identificat delecions i amplificacions de gens comunes 
a la major part de les soques víniques (Dunn et al., 2005; Carreto et al., 2008). Amb l’objectiu principal de 
desxifrar les bases gènetiques dels trets específics de les soques víniques en fermentació alcohòlica, vàrem 
determinar la seqüència completa de la soca vínica EC1118. Hem establert el repertori global dels gens de 
EC1118 que ens ha aportat evidències de diversos esdeveniments de transferència gènica, que analitzarem 
en detall a continuació. Els nostres resultats aporten nova i valuosa informació sobre els mecanismes 
moleculars que contribueixen a la adaptació dels llevats vínics a la fermentació alcohòlica. Els resultats 
d’aquest treball han estat publicats a una revista rellevant, Proceedings of the National Academy of Sciences 
(PNAS) (Novo et al., 2009). 
 
 
Sequència genòmica de EC1118 i la seva descripció. 
 
El genoma diploide de la soca de llevat vínic EC1118 ha estat seqüenciada i realitzat el seu assemblatge 
seguint una estratègia que ha combinat dos sistemes diferents, Sanger i piroseqüenciació. Els haplotips 
diferents no s’han pogut obtenir en molts casos, degut el vaig nivell d’heterozigosi, aproximadament el 0.2%. 
Hem obtingut un genoma d’elevada qualitat amb 11.7Mb contingut en 37 supercontigs. El genoma de EC1118 
cobreix el 96.7% de la soca de referència, la soca de laboratori S288c. Alineaments amb altres soques S. 
cerevisiae revelen nivells similars de polimorfisme a nivell nucleòtic entre EC1118 i S288c o el seu derivat 
cínic YLM789 (46.825 i 47253, respectivament). Com era d’esperar, EC1118 presenta una menor variació 
nucleotídica amb els derivats vínics RM11-1a i AWRI1631 (19.142 i 18.315, respectivament). 
Un total de 5.728 ORFs (exceptuant gens dubtosos i gens associats a Ty) han estat predits al genoma 
nuclear de EC1118, dels quals 5.685 també apareixen a S288c. Alguns d’aquests ORFs predits són afectats 
per frameshifts (303 ORF), per codons stop in-frame (25 ORF),o absència de codons start o stop deguts a la 
presència de SNPs o indels (15 ORF).  



           

 
 

Gens presents a S288c i absents en EC1118. 
 
Un total de 111 gens del genoma de la soca de referència S288c no es troben a EC1118. Molts d’aquests 
gens estan repetits i es troben localitzats a les regions subtelomèriques, les quals no han pogut ser 
degudament assemblades la qual cosa ha dificultat la estimació del número de còpies d’aquests gens. Tot i 
així, alguns d’aquests gens (HXT16, PAU21 i SOR1) són coneguts per variar el número de còpies entre 
soques (Dunn et al., 2005; Carreto et al., 2008; Doninger et al., 2008). Una regió telomèrica important (17 Kb) 
del cromosoma VI, entre els gens YFL052W i YFL058W no apareix al genoma de EC1118. De totes maneres, 
també hem detectat l’absència de 21 gens no telomèrics. Principalment consisteixen en gens duplicats en 
tàndem (ENA2/5, MST27, PRM8, ASP3 i FCY22) o una regió de 20.5 Kb del cromosoma XII adjacent a la 
zona de rDNA, amb 4 copies de ASP3. La major part d’aquests gens no telomèrics també es troben mancants 
en altres soques S. cerevisiae, destacant els dos gens que pertanyen a la família DUP240, MST27 i PRM8, 
que també es troben mancants en altres soques víniques (Carreto et al., 2008; Leh-Louis et al., 2004). 
 
 
Gens presents a EC1118 i absents a S288c. 
 
Hem identificat 34 ORF a EC1118, que codifiquen per proteïnes entre 50 i 150 aminoàcids, que no es troben 
al genoma de referència, S288c. Només 6 d’aquets gens s’han pogut identificar gràcies a gens ortòlegs 
presents a soques de S. cerevisiae (YJM789, RM11-1a i AWRI1631) o seqüències genòmiques conservades 
en altres espècies del grup Saccharomyces sensu stricto i també en Schizosaccharomyces japonicus. Gens 
amb funcions conegudes entre aquests 6 gens tenim KHR1 (EC1118_1I12_1684g) que codifica una toxina 
killer localitzada en un fragment de 1.6 Kb insertat al cromosoma IX i flanquejat per dos elements LTR. 
Aquesta distribució també s’ha descrit al genoma de YJM789. Un altre gen identificat codifica per Mpr1, una 
proteïna amb activitat N-acetiltransferasa que confereix resistència tant a estrès oxidatiu com a tolerància a 
etanol (Du i Takagi, 2007). Aquest gen també ha estat identificat a la soca ∑1278b i en altres soques víniques 
(RM11-1a i AWRI1631).  
A més d’aquests 34 ORFs repartits al llarg del genoma, hem trobat un grup d’uns altres 34 gens i 5 
pseudogens presents a EC1118 però que, de manera interessant, es troben en tres regions específiques del 
seu genoma, formant tres grups diferenciats. Aquestes tres regions i els seus gens respectius s’expliquen a 
continuació i el seu estudi conforma la part central del treball realitzat durant el segon any. 
 
 
Identificació i localització de les tres regions cr omosòmiques úniques de EC1118. 
 
Tres regions cromosòmiques amb un total de 120Kb no s’han pogut alinear amb el genoma de referència. 
 (fig 1). 
 
 

 
 
 
 

Fig1. Distribució cromosòmica de les 3 regions úniques de EC1118. La localització i longitud de les tres regions es 
troba indicat amb els segments colorejats dins els cromosomes. La inserció al cromosoma VI d’un fragment de 12 

Kb originari del cromosoma VIII també apareix indicat a la figura. 
 

 
 
 



           

 
 

La primera regió té una longitud de 38 Kb (regió A) i es troba localitzada en la regió subtelomèrica del braç 
esquerre del cromosoma VI. La extremitat d’aquest cromosoma mostra un elevat grau de polimorfisme, ja que 
un fragment de 23 Kb del cromosoma VI (incloent dels gen YFL052W al YFL062W en S288c) es trova absent. 
Una part interna d’aquesta regió, entre els gens YFL059W i YFL062W (5 kb) es trova insertada a l’extrem 
telomèric dret del cromosoma X. A més, un fragment de 12 Kb originari del cromosoma VIII (del gen 
YHR211W al YHR217C) s’ha trobat a la regió 3’ del gen YFL051C (fig.1), formant un gen que resulta de fusió 
de YFL051C ambYHR211W (EC1118_1F14_0155g). Les seqüències de YFL051C i YHR211W són molt 
similars, suggerint que la translocació va ser via recombinació homòloga. Translocacions similars al 
cromosoma X s’han trobat també a les soques YJM789 i RM11-1a. Anàlisis per PCR, seqüenciació i Southern 
blot confirmen aquestes reorganitzacions. 
La segona regió (regió B) correspon a una inserció de 17 Kb en regió intracromosòmica del cromosoma XIV, 
entre els gens YNL037C i YNL038W.  Una seqüència similar a nostra regió B ha estat identificada al genoma 
de RM11-1a, però la seqüència és troba lleugerament reorganitzada comparant amb EC1118, i la seva 
localització també és diferent (YNL248C i YNL249C).Hem confirmat la localització de la regió B a EC1118 
mitjançant amplificació per PCR dels punts d’inserció al genoma. 
La tercera regió (regió C) té una longitud de 65 Kb i s’ha identificat en la regió subtelomèrica del braç dret del 
cromosoma XV, reemplaçant les darreres 9.7 Kb d’aquests cromosoma. La localització de la regió C al 
cromosoma XV ha estat mitjançant Southern blot. 
 
 
 
Funció dels ORF de EC1118 trobats a les tres regions  úniques 
 
Entre les tres regions úniques de EC1118, hem trobat 34 ORF que poden codificar per proteïnes de >150 aa 
amb ortòlegs presents en altres espècies (tabla 1). Aquests gens han estat classificats segons el catàleg 
funcional de MIPS (Munich Information Center for Protein Sequences) i hem trobat que la major part de gens 
estan implicats en funcions biològiques claus per al procés fermentatiu, com són els metabolismes del carboni 
i nitrogen, transport cel.lular i respostes a estrès (fig 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.2 Classificació funcional del gens únics de EC1118. Les funcions potencials dels 34 gens únics de EC1118 han 

estat deduïdes a partir dels seus ortòlegs en S. cerevisiae. Els gens han estat agrupats segons les categories 
funcionals de MIPS. Cada categoria està representada en la figura per un color i una descripció de la seva funció. 

 
 
 



           

 
 

Tabla 1. Millors ortòlegs i funcions potencials dels gens únics de EC1118 
 

 

EC1118 
gene 

Length
(aa) 

Species Accession 
number 

id
% 

cov   
% 

Potential function 

1F14_0001g 478 L. kluyveri gl |SAKL0A10516p 61 89 Monooxygenase (simi larity to S. cerevisiae FMO1 ). 
1F14_0012g 511 L. kluyveri gl |SAKL0A10538p 74 95 Monooxygenase. 

1F14_0023g 406 Z. rouxii gl |ZYRO0D17842p 50 97 Putat ive dehydrogenase (similarity to S. cerevisiae YNL134C). 

1F14_0034g 568 K thermotolerans gl |KLTH0B00484p 72 97 
Plasma membrane glucose receptor (similarity to S. cerevisiae 
RGT2). 

1F14_0045g 343 S. cerevisiae t r|B3LFD2 51 98 Oxidoreductase (similarity to S. cerevisiae GRE2). 
1F14_0056g 703 S. cerevisiae t r|P04397 63 99 UDP-glucose-4-epimerase (simi larity to S. cerevisiae GAL10). 

1F14_0067g      Pseudogene spanning 74% of its cognate gene AGL264W, 
encoding a transposase in E. gossypii. 

1F14_0078g 603 P. stipit is t r|A3LRV5 34 63 Transcription factor (similarity to S . cerevisiae  LYS14). 
1F14_0089g 401 D. han senii  gl |DEHA2C00792p 50 89 Arginase family member. 

1F14_0100g 489 P. guilliermondii t r|A5DD43 53 92 
Conserved hypothetical protein, classified as having drug transport 
activity (similarity to S. cerevisiae YDR338C). 

1F14_0111g 565 P. guilliermondii t r|A5DD42 59 94 
Transporter of thiamine or related compound (similari ty to S. 
cerevisiae THI72 ). 

1F14_0122g      Pseudogene spanning 38% of its congnate gene, BIO3 of S. 
cerevisiae. 

1F14_0133g 270 M. grisea t r|A4RA02 25 91 Class ified as having methyltransferase activity.  
1F14_0144g 496 S. cerevisiae t r|P39976 86 100 D-lactate dehydrogenase (DLD3). 

1F14_0155g 374 S. cerevisiae t r|B3LQM8 46 90 
Conserved protein (simi larity to P. stipitis 2-n itropropane 
dioxygenases NPO2). 

1N26_ 001 2g 1288 Z. rouxii gl |ZYRO0G00330p 78 99 5-oxoprolinase (simi larity to S. cerevisiae YKL215C ). 

1N26_ 002 3g 504 Z. rouxii gl |ZYRO0G00352p 81 93 
High affini ty nicot inic acid plasma membrane permease (s imilarity 
to S. cerevisiae  TNA1 ). 

1N26_ 003 4g 394 S. cerevisiae t r|B3LP89 100 100 
Con tains a conserved domain from the cell su rface flocculin 
FLO11 superfamily. 

1N26_ 004 5g 328 S. cerevisiae t r|B3LP92 100 100 Con tains a fungal transcription factor domain. 

1N26_ 005 6g 622 Z. rouxii gl |ZYRO0G00308p 65 95 
Transcription factor involved in proline utilization (similarity to S. 
cerevisiae PUT3). 

1O4_6469g      Pseudogene spanning 16% of its cognate gene, ARB1 of S. 
cerevisiae. 

1O4_6480g 596 S. cerevisiae t r|B5VU06 100 100 Con tains a fungal transcription factor domain.  

1O4_6491g 593 L. kluyveri gl |SAKL0A02926p 76 95 
Putat ive permease, member of allantoate transporter subfamily of 
the major facilitator superfamily (similarity to S . cerevisiae SEO1). 

1O4_6502g 584 Z. rouxii gl |ZYRO0G06710p 80 97 Con tains a domain related to amino acid  transporter. 
1O4_6513g 585 Z. rouxii gl |ZYRO0G06710p 80 97 Con tains a domain related to amino acid  transporter. 
1O4_6524g 233 S. cerevisiae t r|P00447 68 92 Superoxide dismutase [Mn] (simi larity to S. cerevisiae SOD2). 

1O4_6535g 636 S. cerevisiae t r|Q12333 59 100 
Ferric/cupric reductase transmembrane componen t 7 (similarity to 
S. cerevisiae FRE7). 

1O4_6546g 505 S. cerevisiae t r|P39941 70 99 Unknown function. Protein classified as oxidoreductase activity. 
1O4_6557g 521 S. cerevisiae t r|P39924 71 82 Hexose transporter (similarity to S. cerevisiae HXT13). 
1O4_6568g 181 S. cerevisiae t r|B3LKF7 81 65 Putat ive ammonia permease (similarity to S. cerevisiae ATO3). 
1O4_6579g 343 S. cerevisiae t r|P53757 72 99 Unknown function. Belongs to the aldose epimerase family. 

1O4_6590g      Pseudogene spanning 91% of its cognate gene, SOR2 of S. 
cerevisiae. 

1O4_6601g      Pseudogene spanning 63% of its cognate gene, NFT1 of S. 
cerevisiae. 

1O4_6612g 261 L. kluyveri gl |SAKL0E14454p 66 84 Belongs to short-chain dehydrogenase/reductase (SDR) fami ly. 
1O4_6623g 359 S. cerevisiae t r|A6ZX89 79 100 Sorbi tol dehydrogenase 2 (similarity to S . cerevisiae SOR2). 
1O4_6634g 567 S. pastorianus t r|Q9HFF8 79 98 Fructose symporter. 

1O4_6645g 478 S. cerevisiae t r|B5VTY5 100 100 
One of several telomeric Y' element-encoded DNA helicases 
(YOR396Wp-like protein).  

1O4_6656g 1446 S. cerevisiae t r|B5VTY1 96 100 
Y' element ATP-dependent helicase protein 1 copy 2 (similari ty to 
S. cerevisiae YRF1-2 ). 

1O4_6667g 184 S. cerevisiae t r|B5VTZ4 100 39 Putat ive uncharacterized protein. 

  
 
 

Accession number correspon al millor ortòleg trobat per a cada nou gen de EC1118 a les següents bases de dades: 
(tr) UniprotKB/TrEMBL (http://www.uniprot.org) o (gl) Génolevures (http://www.genolevures.org). També s’especifica 

el percentatge d’identitat de la seqüència proteica (id%) i la cobertura (cov%). 
 

 
 
 
 
 



           

 
 

 
 
Al llarg de la fermentació alcohòlica, els llevats han de transformar una gran quantitat de glucosa i fructosa en 
etanol. Aquest procés també és limitant en nitrogen. 20 dels 34 nous gens codifiquen per proteïnes que 
potencialment poden estar implicades tant en el metabolisme com en el transport de sucre i nitrogen. Aquests 
gens inclouen gens similars als que codifiquen per un transportador de glucosa de Kluyveromyces 
thermotolerans, un transportador d’elevada afinitat per la glucosa present a S. cerevisiae HXT13 i un 
transportador de fructosa específic de S. pastorianus FSY1. Alguns d’aquests nous gens tenen homòlegs 
amb funcions ben conegudes del metabolisme dels amino àcids, com un factor de transcripció implicat en la 
utilització de prolina (PUT3), una permeasa de S. cerevisiae potencialment implicada en la sortida de amoni 
de la cèlula (ATO3) i un tandem de dos gens repetits codificant per permeases a amino àcids neutres. Un 
altre exemple de gens que codifiquen  proteïnes relacionades amb metabolisme nitrogenat és el cas del gen 
que codifica per 5-oxo-L-prolinasa, que catalitza la reacció ATP-dependent de 5-oxoprolina a L-glutamat. 
 
També hem identificat 5 pseudogens a les regions subtelomèriques A i C. A la regió A, una relíquia de gen 
altament degenerada mostrant similaritat amb el gen de S. cerevisiae BIO3 i un altre pseudogen força 
interessant EC1118_1F14_0067g, molt similar al gen de Eremothecium gossipy AGL264W que codifica per 
una transposasa bacteriana. Curiosament, aquesta transposasa no correspon a la família de hAT 
transposases que s’han identificat en altres organismes, entre ells la soca vínica AWRI1631. 3 pseudogens 
s’han identifcat a la regió C, sent similars als gens de S. cerevisiae ARB1, SOR2 i NFT1. Canvis ràpids en 
seqüències codants provocant inactivació de gens són molt freqüents a les regions telomèriques de 
Saccharomyces (Kellis et al., 2003), resultant en relíquies concentrades en les regions subtelomèriques 
(Lafontaine et al., 2004), tal i com s’observa amb EC1118. 
 
 
 
Origen dels gens únics de EC1118. 
 
L’existència de gens únics a EC1118 suggereix la pèrdua d’aquests gens per part d’altres soques de S. 
cerevisiae o l’adquisició a partir de donants no-S. cerevisiae. Els anàlisis que hem fer per Blastp recolzen la 
segona hipòtesi, ja que les espècies més properes corresponien al grup format pels gèneres Lachancea, 
Zygosaccharomyces, Kluyveromyces, Saccharomyces i Eremothecium (que hem anomenat Clade I) i també a 
espècies que pertànyen a un grup format per les espècies Debaryomyces, algunes Pichia i Candida (el Clade 
II). Per una identificació més acurada de les hipotètiques espècies donadores dels nous gens, vàrem dur a 
terme una combinació d’anàlisis filogenètiques i de sintènia. A partir d’aquestes anàlisis, observem diferents 
situacions per a cada regió. 
 
La regió A presenta dos blocs sintènics diferents: el primer amb gens més propers a Zygosaccharomyces 
rouxii i el segon, tot i que la seva sintènia està conservada en espècies tant del Clade I com del Clade II, té 
com a espècies més properes filogenèticament les del Clade II (fig.3). Els gens de la regió B s’agrupen 
sistemàticament en les anàlisis filogenètiques amb l’espècie Z. rouxii, tal i com ja s’observava amb els millors 
resultats dels blastp que apareixen a la taula 1. L’organització dels gens de la regió B es troba molt ben 
conservada a les espècies Zygosaccharomyces i Kluyveromyces (fig. 4). L’excepció és el gen 
EC1118_1N26_0034g, que només presenta bona similitud amb la soca RM11-1a. Finalment, els gens de la 
regió C mostren una certa sintènia amb gens que pertànyen a espècies properes al grup Saccharomyces, el 
que també s’observa amb les relacions filogenètiques (fig. 5). 
 
Les figures corresponents a aquestes anàlisis de les tres regions noves de EC1118 es mostren a continuació. 
En general, els alineaments primaris de les seqüències proteiques han estat fets amb ClustalX (Larkin et al., 
2007) utilitzant els gens de EC1118 i els gens homòlegs presents a altres espècies, obtinguts mitjançant 
Blastp contra les bases de dades National Center for Biotechnology Information i Génolevures. Els 
alineaments es van perfeccionar manualment utilizant GeneDoc (Nicholas et al., 1997). Els arbres són sense 
arrels (unrooted), analitzats mitjançant neighbor-joining i visualitzats amb TreeView. Els valors de bootstrap 
(en %) estan basats en 1000 replicats i es troben indicats als nòduls dels grups principals. 
A les gràfiques de sintènia, les fletxes representen els ORF i la seva orientació. Els gens ortòlegs de EC1118 
a la soca de referència S288c es troben flanquejant les diferents noves regions i es representen en color blau 
claret. Els gens s’identifiquen amb el seu nom i el cromosoma o el superconting al que pertanyen està indicat 
amb una lletra o un número a l’interior de la fletxa. Els gens sintènics en altres espècies, amb el mateix ordre 
que es troben a EC1118, es mostren amb fletxes completament colorejades. L’ordre dels gens es va analitzar 
amb els navegadors disponibles dels genomes de les diferents espècies, exceptuant P. sorbitophila, S. 
bayanus, S. kudriavzevii, S. paradoxus and S. mikatae, pels quals es varen fer tblastn ja que els seus 
genomes no es trobaven encara anotats. 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

 
 
Anàlisis filogenètiques i de la sintènia de la regi ó A: 
 
 

 
 
Fig.3 Anàlisis de la filogènia i de la sintènia dels gens de la regió A de EC1118. En verd, a EC1118, F fa referència al 
supercontig 14 i les fletxes ratllades indiquen els pseudogens (el primer és la transposasa i el segon és BIO3). A) 
Filograma dels gens EC1118_1F14_0023g i EC1118_1F14_0089g, i dels seus homòlegs. B) Anàlisis de la sintènia 
dels gens de la regió A amb diverses espècies. Barra de escala, 0.1 substitucions per lloc. 
 
 
 
Anàlisis filogenètiques i de la sintènia de la regi ó B: 

            
 
 
Fig. 4. Anàlisi de la filogènia i de la sintènia dels gens de EC1118 localitzats a la regió B i també a altres espècies de 
llevats. A) Filograma dels homòlegs del gen EC1118_1N26_0023g. La barra d’escala és de 0.1 substitucions per 
lloc. B) Localització genòmica i orientació dels gens ortòlegs de la regió B per a les següents espècies: Z. rouxii 
(ZYRO, fletxes groc pàl.lid), Lachancea kluyveri (SAKL, fletxes daurades), K. thermotolerans (KLTH, fletxes roses), 
Candida guilliermondii (CAGU, fletxes blau turquesa) i Pichia sorbitophila (PISO, fletxes blaves). 
 
 
 
 
 



           

 
 

Anàlisis de la sintènia de la regió C: 
 
 

 
 
Fig.5. Anàlisi de l’orde dels gens de la nova regió C de EC1118 en diverses espècies de Saccharomyces. Es mostra 
la localització genòmica i orientació dels gens ortòlegs de la regió B per a les següents espècies: S. bayanus (SABA, 
fletxes rosa intens), S. kudriavzevii (SAKU, fletxes violetes), S.paradoxus (SAPA, fletxes rosa pàl.lid), and S. mikatae 
(SAMI, fletxes blaves). Els números que apareixen a la part baixa de les fletxes corresponen a les coordenades dels 
gens dins dels diferents supercontigs. Les fletxes ratllades a EC1118 corresponen als pseudogens: ARB1, SOR2 i 
NFT1, d’esquerra a dreta. 
 
 
 
Espècies donants de les regions úniques de EC1118 . 
 
Tots els híbrids naturals de Saccharomyces descoberts fins ara impliquen espècies que pertanyen al mateix 
gènere (Masneuf et al., 1998; Liti et al., 2006; Gonzalez et al., 2007; Groth et al., 1999). Les anàlisis 
filogènetiques escrites anteriorment identifiquen al menys un potencial donant de material genètic no pròxim a 
Saccharomyces. Vàrem intentar identificar l’origen dels gens nous trobats a EC1118 mitjançant l’amplificació 
per PCR, amb primers basats en les seqüències dels gens de les regions A, B i C. Varem analitzar l’ADN 
genòmic de soques (moltes d’elles soques tipus) pertanyents a 77 espècies diferents, totes del clade I i del 
clade II. De totes les PCR realitzades, només varem tenir resultats positius en el cas de primers de la regió B 
amb la soca tipus Zygosaccharomyces bailii CBS 680T. Tots els parells de primers utilitzats amplifiquen 
bandes amb la talla esperada. Varem estudiar també, mitjançant PCR, si l’organització dels gens de la regió 
B era la mateixa a EC1118 i a Z. bailii. L’organització va resultar la mateixa, exceptuant el gen 
EC1118_1N26_0056g, que està situat justamente abans del gen EC1118_1N26_0012g, en una organització 
similar a la trobada a Z. rouxii (fig. 4). L’organització dels gens a Z. bailii la varem confirmar mitjançant 
seqüenciació de 14 Kb corresponents a aquesta regió (European Molecular Biology Laboratory accession no. 
FN295481). Varem trobar que eren idèntiques en un 99.7%, confirmant la identificació de Z. bailii com a 
donador de la regió B de EC1118. 
Les anàlisis de filogènia i sintènia de les regions A i B suggereixen que ambdues regions poden tenir un 
origen comú (fig.3 i fig.4). Malauradament, no varem obtenir amplificació amb els primers dels gens de la 
regió A sobre l’ADN de Z. bailii. De totes maneres, no varem obtenir cap resultat positiu amb cap de les 46 
espècies estudiades. En base als nostres resultats, suggerim que l’espècie donant dels gens de la regió A ha 
de ser una espècie no identificada fins ara però propera als Clade I o al clade II, tal i com apunten els dos 
blocks de sintènia detectats (fig.3). 
Respecte a la regió C, no varem amplificar cap dels 16 gens presents en aquesta regió amb cap de les 44 
espècies estudiades, que incloïen 26 espècies trobades o bé a la microflora del vi o bé al grup anteriorment 
conegut com Saccharomyces sensu lato (Kurtzman and Robnett, 2003). L’espècie donant d’aquesta regió pot 
ser una espècie no descrita fins ara molt propera filogenèticament al gènere Saccharomyces, tal i com 
suggereixen les nostres anàlisis de filogènia i sintènia. Corroborant aquesta hipòtesi, hem trobat que els gens 
EC1118_1O4_6645g i EC1118_1O4_6656g (extrem dret de la regió C) també hi són presents a la soca 
AWRI1631 i mostren certa similitud amb un element Y’, codificant una ADN helicasa telomèrica de S288c. 
Aquests elements només s’han identificat a l’espècie S. cerevisiae i a S. paradoxus (Naumov et al., 1992). 
En resum, la soca vínica EC1118 conté un grup de gens que provenen de Z. bailii i de dues espècies més 
que no hem pogut identificar per ara o bé que encara no han estat descrites, una que pertany al clade I i una 
altra del gènere Saccharomyces.  
 
 
 
Distribució de les regions i gens únics de EC1118 en tre altres soques S. cerevisiae de diferents 
origens. 
 
En estudis previs sobre diversitat de llevats, es va observar que les soques víniques s’agrupaven formant un 
grup filogenètic diferenciat (Legras et al., 2007). Hem analitzat la distribució de les regions úniques de 
EC1118 entre poblacions de llevats mitjançant amplificació per PCR dels diferents gens de les 3 regions. 
Hem construït un arbre filogenètic amb 120 soques, incloent 66 soques víniques i 19 aïllats de diferents 
orígens (ex. Laboratori, vi de palma, clíniques, de pa, destil.leries i de sake) (fig. 6). Varem incloure a l’anàlisi 
les 35 soques recentment seqüenciades per Liti et al. (2009). Els gens únics de EC1118 es van buscar en 53 



           

 
 

soques. La regió A es va trobar només en 2 grups (el grup de Champagne, que conté un grup de soques 
relacionades amb EC1118, i un altre grup proper filogenèticament: les soques de flor (de vel), això suggereix 
que aquesta regió ha estat adquirida recentment. La regió B s’ha trobat tant als mateixos grups com a grups 
de soques més allunyades filogenèticament. La regió C es troba més estesa que la regió B dins de les 
soques S. cerevisiae.  A més, tant la regió B com la C es troben incompletes a diverses soques. Aquestes 
dades suggereixen que aquestes regions són inestables per S. cerevisiae. Moltes de les soques que 
contenen les regions úniques estan relacionades directament amb el grup de llevats vínics. Les 3 regions es 
troben o bé exclusivament (regió A) o bé la major part (regions B i C) a les soques víniques (29 de les 35 
soques víniques contenen al menys 1 de les tres regions úniques). La transferència de les regions B i C 
sembra ser anterior a la transferència de la regió A. No es pot determinar l’antiguitat d’aquests esdeveniments 
degut a que la localització subtelomèrica de les regions A i B és una font d’inestabilitat. El gen KHR1 s’ha 
trobat estès al llarg de totes les soques, suggerint que la seva adquisició és antiga i que el gen ha estat 
perdut en diferent soques, entre elles S288c.  
 
 
 

 
 
 

Fig. 6 Dendograma mostrant la presència dels nou gens de 
EC1118 en un grup de 120 soques aïllades en diferents orígens. 
L’arbre que es mostra està basat en Neighbor-joining construit a 
partir de la distància Dc chord entre les soques, segons el 
polimorfisme de 11 loci.  
La font de l’origen geogràfic de les soques es mostra per les 
coloracions de les braques: verd per vi, rosa per sake, daurat per 
roure (Amèrica), el blau per fruits fermentats (Malaysia i Holanda), 
marró per vins de palma (Àfrica), violeta per ron (Índies 
Franceses), groc per pa, marró clar pel terra, gris perla per clínic, i 
taronja per laboratori. 
La distribució de les regions úniques de EC1118 es troba 
representada pels quadrats colorejats: groc per la regió A, verd 
per la regió B, rosa per la regió C i blau pel gen KHR1. Els 
quadrats ratllats indiquen que al menys 1 gen de les regions 
correspondents es troba absent. 
 



           

 
 

Conclusions. 
 
Els esdeveniments de transferència horitzontal de gens han estat poc descrits en llevats, tots els exemples 
previs han estat referits a gens únics d’origen bacterià. De totes maneres, s’ha descrit la introgressió d’un 
fragment de 23 Kb des de S. cerevisiae a S paradoxus (Liti et al., 2006) que s’assembla als nostres resultats, 
en particular pel que fa a la regió C. L’explicació més plausible per aquesta regió és que una soca S. 
cerevisiae i una altra soca del mateix gènere es van creuar, originant el present híbrid. La situació és 
clarament diferent per a les regions A i B, aquesta última representa el primer exemple conegut de 
transferència gènica entre S. cerevisiae i una espècie no Saccharomyces.  Les topologies filogenètiques de 
les regions A i B indiquen que l’espècie no Saccharomyces és el donant i que S. cerevisiae és la receptora. 
La presència de la regió B al genoma de Z. bailii recolça aquesta idea. Z. bailii és una de les principals 
espècies de llevats que contaminen el vi. Tolera elevades concentracions de sucre i etanol i baix pH. 
Aquestes propietats li confereixen una gran capacitat per sobreviure al llarg de les fermentacions 
alcohòliques. Juntament amb S. cerevisiae, Z. bailii és una de les poques espècies capaces de resistir fins al 
final de la fermentació (James and Stratford, 2003). Per tant, aquestes dues espècies poden coincidir 
freqüentment en fermentacions naturals. Aquesta proximitat pot haver afavorit la transferència de gens, ja 
sigui per transferència lateral directa o mitjançant introgressió després d’hibridació.  
 
Aquesta estratègia d’evolució mitjançant transferència gènica és un aspecte important en la diversificació dels 
llevats i pot jugar un paper essencial en l’adaptació dins l’ecosistema de la fermentació alcohòlica. Dues de 
les regions úniques estan localitzades en regions subtelomèriques, regions conegudes per contenir gens 
implicats en l’adaptació a les condicions específiques de creixement. En algunes situacions, els híbrids entre 
diferents espècies presenten millors capacitats de supervivència i adquireixen noves propietats úniques que 
manquen en les soques parentals. Les funcions potencials associades als gens transferits a EC1118, 
relacionats amb la utilització de la fructosa, estrès oxidatiu o el metabolisme del nitrogen, poden contribuir a 
l’adaptació de la fermentació de mostos amb elevat contingut en sucres i pobres en nitrogen, i poden conferir 
una avantatge selectiva durant la fermentació alcohòlica. 
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