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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
La proteïna CK2 és una Ser/Thr fosfotransferasa evolutivament conservada. Està formada per dues subunitats diferents, α 
(catalítica) i β (reguladora), que s’associen en un complex heterotetramèric (α2β2). L’activitat d’aquest enzim està regulada 
per varis mecanismes que la modulen diferencialment en funció del substrat, entre ells, la localització subcel•lular de les 
diferents subunitats. A partir de plantes transgèniques que contenen les subunitats de CK2 fusionades a una proteïna 
fluorescent (GFP o YFP) hem establert línies cel•lulars que permetran analitzar, en treballs futurs, els canvis de localització 
subcel•lular de les subunitats de CK2 provocats per diferents estímuls. La CK2 intervé en un gran nombre de processos 
cel•lulars, entre d’altres, metabolisme, transport a nucli, control del cicle cel•lular i reparació del DNA. Amb la finalitat 
d’estudiar el paper de la CK2 en el desenvolupament de les plantes, membres del grup van generar un mutant dominant 
negatiu per transformació estable de plantes d’Arabidopsis thaliana. Estudis previs mostraven que la pèrdua d’activitat CK2 
en aquestes plantes provocava una alteració de l’activitat mitòtica i un bloqueig del cicle cel•lular. Els resultats obtinguts en 
aquest treball indiquen que aquests fenotips podrien ser conseqüència de la implicació de la CK2 en processos 
d’estructuració de la cromatina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
 
 
 
 
Protein kinase CK2 is an evolutionay conserved Ser/Thr phosphotransferase composed of two 
distinct subunits, α (catalytic) and β (regulatory), that combine to form a tetrameric complex 
(α2β2). CK2 activity is modulated by several mechanisms that diferentially regulate it depending 
on the substrate. One of this mechanisms is the subcellular localization of the subunits. Using 
transgenic Arabidopsis plants that contain the CK2 subunits fused to a fluorescent protein (GFP 
or YFP) we have stablished cell cultures that will be used in futur research to analise the changes 
in the subcellular position of the diferent subunits after exposure to different treatments. CK2 is 
involved in a wide range of cellular processes like, for example, metabolism, nuclear transport, 
cell cycle control and DNA repair. In order to study the function of CK2 on plant development, 
members of the group previosly generated a dominant-negative mutant by stable transformation 
of Arabidopsis thaliana plants. Loss of CK2 activity provokes an alteration of mitotic activity and 
cell cycle progression. Our results show that this phenotype can be consequence of the 
implication of CK2 in chromatin structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 

 

La fosforilació/defosforilació de proteïnes és un mecanisme regulador implicat en la 

majoria d’aspectes de la fisiologia cel·lular i és un procés bàsic per a la senyalització cel·lular 

[1]. Permet obtenir respostes ràpides a estímuls concrets sense necessitat de sintetitzar nova 

proteïna. Aquesta modificació post-traduccional, catalitzada per proteïnes quinases, és un 

canvi reversible que porta a l’activació o inhibició de l’activitat de la proteïna modificada i/o 

produeix canvis en la interacció d’aquest substrat amb altres proteïnes o molècules.  

Les proteïnes quinases catalitzen la transferència del grup γ-fosfat de l’ATP (o GTP) a 

residus específics de serina, treonina, tirosina o histidina d’un substrat proteic. Aquest grup 

d’enzims presenten característiques seqüencials i estructurals comunes en el seu domini 

catalític, tot i així, es pot dividir a les quinases en dos grans grups en funció del residu diana: 

serina/treonina quinases i tirosina quinases [2]. 

L’estudi del genoma d’Arabidopsis thaliana ha permès observar que el grup de les 

serina/treonina quinases representa aproximadament un 4% del proteoma. L’elevat nombre 

de gens que codifiquen per quinases podria ser conseqüència de duplicacions successives 

de gens i genomes; això hauria originat aquesta redundància funcional que té un paper 

important en la robustesa genètica de les plantes. Es calcula, també, que un 30% de les  

22.500 proteïnes nuclears d’A. thaliana requereixen fosforilació,  per tant, s’esperaria que 

cada una de las 1.000 quinases d’A. thaliana fosforilés a una mitjana de 7 proteïnes. Això és 

una infravaloració ja que s’ha de tenir en compte que (1) moltes proteïnes presenten 

múltiples llocs de fosforilació, (2) les quinases relacionades tenen activitats solapades i (3) 

moltes quinases tenen un o pocs substrats coneguts [3]. Així doncs, per a poder fosforilar 

tantes proteïnes, és necessari que hi hagi quinases que tinguin la capacitat de fosforilar una 

gran quantitat de substrats. Un exemple de proteïna quinasa amb aquesta multiplicitat és la 

proteïna quinasa CK2. 

 

LA PROTEINA QUINASA CK2 

La proteïna quinasa CK2 és una serina/treonina fosfotransferasa molt conservada 

evolutivament i present al nucli i citoplasma de totes les cèl·lules eucariotes estudiades fins 

ara.  



 

 

L’estructura més freqüent d’aquest enzim és la formada per dues subunitats 

catalítiques (CK2α) i dues subunitats reguladores (CK2β) que s’associen en un complex 

heterotetramèric (α2β2). La subunitat catalítica s’encarrega de la transferència del fosfat γ de 

l’ATP o GTP al substrat diana, mentre que, la subunitat reguladora modula l’estabilitat de 

l’enzim, l’especificitat de substrat i la resposta a diferents efectors de l’holoenzim [4]. En 

plantes també s’han aïllat formes monomèriques actives compostes únicament per la 

subunitat catalítica, tant en Arabidopsis [5], com en blat [6], moresc [7] o bròcoli [8]. Un altre 

tret característic de les plantes és l’elevat nombre de gens i, per tant, d’isoenzims possibles 

tant per a la subunitat catalítica com per a la reguladora. En Arabidopsis s’han descrit 4 

subunitats α i 4 subunitats β [9]. 

El paper biològic de la CK2 està lluny de ser completament caracteritzat degut a la 

naturalesa pleiotròpica d’aquest enzim. Està implicat en el creixement, proliferació i 

diferenciació cel·lular, viabilitat i supervivència cel·lular, control transcripcional i apoptosi [4, 

10-13]. La majoria dels substrats de CK2 identificats (> 300 en total) són proteïnes nuclears 

que participen en processos relacionats amb el DNA i l’RNA (replicació, expressió gènica i 

reparació de danys al DNA), fet que es correlaciona amb la localització nuclear predominant 

d’aquest enzim. Però, també es coneixen substrats implicats en transducció de senyals[14]. 

Un aspecte que distingeix a la CK2 de la majoria de las quinases és que la seva 

activitat és independent de missatgers secundaris clàssics (com nucleòtids cíclics, Ca2+ o 

fosfatidilinositol) i, que no està integrada en cap via específica de transducció de senyals [15]. 

La quinasa CK2 està activa constitutivament però no desregulada. En plantes, existeixen 

mecanismes que actuen sobre la seva activitat i la modulen diferencialment enfront als 

diversos substrats; entre ells, destaquen els següents: (1) l’expressió espaciotemporal 

diferencial de les isoformes: els transcrits de CK2α i CK2β s’expressen preferentment en 

teixits proliferatius de les plantes [16,17] i es coneix, també, una expressió diferencial al llarg 

del desenvolupament en Arabidopsis [17], en l’embriogènesi de blat de moro [18] i a llarg del 

cicle cel·lular en tabac [19,20]; (2) existeixen restriccions en la interacció estable de les 

diverses subunitats, de tal manera que, in vivo, només algunes combinacions són possibles; 

això pot ser degut a l’afinitat diferencial entre subunitats [18] i a la localització subcel·lular 

característica de cadascuna d’elles [9], (3) les interaccions proteïna-proteïna poden marcar la 

localització subcel·lular, sent aquest possiblement un dels principals mecanismes reguladors 

de la funció i especificitat de substrat de la CK2; (4) la interacció amb altres molècules pot 

actuar, també, com a mecanisme activador o inhibidor de l’activitat enzimàtica [4].  

 

EL MUTANT DOMINANT NEGATIU DE LA CK2 

Per tal d’avançar en el coneixement del paper de la CK2 en els sistemes vegetals i, 

concretament en el desenvolupament d’Arabidopsis thaliana, s’ha utilitzat una aproximació 

basada en l’obtenció d’un mutant de pèrdua de funció CK2 (la línia CK2mut). Tenint en 

compte que l’activitat d’aquest enzim és absolutament necessària per a la supervivència [21] i 



 

 

que les diferents isoformes existents tenen funcions parcialment redundants [22], es va optar 

per dissenyar un mutant de CK2 que mostrés un efecte dominant negatiu. Aquesta estratègia 

es basa en l’eliminació de l’activitat CK2 mitjançant la sobreexpressió d’una subunitat α 

enzimàticament inactiva però, amb capacitat per interaccionar amb les subunitats β 

(moduladores de l’activitat CK2)  i amb els substrats,  competint així  amb les subunitats α 

endògenes . 

 La inactivació de la subunitat catalítica α es va produir per mutació –via mutagènesi 

dirigida- d’una lisina essencial (K63, del gen CKA3 de tabac), implicada en la unió a ATP. 

Aquest canvi de residu  elimina l’activitat fosfotransferasa de la quinasa però no interfereix en 

la interacció CK2α-CK2β [23,24]. L’ORF (open reading frame) mutat (CK2mut) es va clonar 

sota un promotor induïble per evitar els efectes letals de l’expressió constitutiva del transgèn. 

Es va escollir un sistema d’inducció hormonal: el sistema GVG [25], que s’activa per 

glucocorticoides o per l’anàleg dexametasona. La construcció mencionada es va utilitzar per 

a la transformació estable de plantes d’A. thaliana [26]. 

 

CONTROL EPIGENÈTIC DE L’EXPRESSIÓ GÈNICA: 
El DNA genòmic de les plantes, com el d’altres eucariotes, es troba empaquetat al 

nucli en forma de cromatina; una estructura nucleoproteïna complexa però dinàmica. 

L’estructura bàsica de la cromatina, el nucleosoma, està formada per ~146 pb de DNA de 

doble cadena (dsDNA) que s’enrotllen al voltant d’un octàmer d’histones en 1.65 voltes d’una 

superhèlix helicoïdal levògira. L’octàmer conté les histones H2A, H2B, H3 i H4 i, amb l’ajut 

d’histones linker, els nucleosomes s’organitzen en estructures d’ordre superior de 

compactació: les fibres de cromatina que constitueixen els cromosomes [27,28]. 

La formació dels nucleosomes en els processos de replicació i reparació s’inicia amb la 

incorporació al DNA de dos heterodímers H3/H4. Posteriorment, s’uneixen a aquest tetràmer 

dos heterodímers H2A/H2B i, finalment, es produeix l’enrotllament del DNA al complex [27]. 

Les histones no s’associen directament al DNA per formar els nucleosomes madurs, sinó que 

requereixen l’activitat de les xaperones d’histones; aquestes proteïnes s’uneixen a les 

histones, les transporten al nucli i les dipositen a llocs concrets del DNA. La proteïna CAF-1 

(Chromatin assembly factor 1) és la xaperona que determina el primer pas de la formació 

dels nucleosomes, la col·locació de l’heterodímer H3/H4 al DNA (Figura 1) [29]. La 

incorporació del dímer H2A/H2B la duen a terme les xaperones NAP1 (Nucleosome 

assembly protein 1) i NRP (NAP1- Related Protein) [30]. Totes aquestes proteïnes juguen un 

paper clau en l’organització i manteniment de la cromatina, com també en la integritat del 

genoma. Ambdós processos són indispensables per al correcte desenvolupament d’un 

organisme eucariota.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cèl·lules somàtiques d’un organisme eucariota pluricel·lular -com les plantes- són 

idèntiques genèticament, per tant, el patró d’expressió dels gens en la diferenciació cel·lular i 

el desenvolupament no es pot explicar únicament a partir de la informació genètica. Els 

canvis en l’expressió gènica són el resultat de marques epigenètiques; aquestes no alteren la 

seqüència primària del DNA, són heretades al llarg de la divisió cel·lular i, sovint, durant 

múltiples generacions [31]. El substrat d’aquestes marques epigenètiques és la cromatina. La 

compactació del DNA en la cromatina restringeix físicament l’accessibilitat al genoma de 

proteïnes reguladores de processos com la replicació, la transcripció i la reparació, de 

manera que, els canvis dinàmics en l’estructura de la cromatina constitueixen un nivell 

important de regulació gènica [28, 32, 33]. 

La cromatina interfàsica es pot dividir en dos dominis: l’eucromatina i 

l’heterocromatina. L’eucromatina consisteix en regions del genoma riques en gens i 

transcripcionalment competents. Per contra, l’heterocromatina es troba altament condensada 

(en Arabidopsis s’observa com a regions nuclears densament tenyides anomenades 

cromocentres; aquests estan formats per les regions centromèrica i pericentromèrica dels 

cromosomes i, per les regions NOR (Nucleolus Organiser Regions)), és de replicació tardana 

a la fase S i és inaccessible a la maquinaria de transcripció. Els transposons i les seqüències 

repetitives es mantenen silenciats en l’heterocromatina i, l’heterocromatització de regions 

eucromàtiques (heterocromatina facultativa) representa un mecanisme epigenètic de 

silenciament gènic durant el desenvolupament [31,34, 35]. 

En l’eucromatina, els nucleosomes es poden trobar posicionats en seqüències del 

DNA riques en A/T presents en els promotors i els enhancers. La presència dels 

nucleosomes en aquestes regions generalment inhibeix la transcripció, perquè el DNA 

nucleosomal no pot interaccionar amb els factors de transcripció i la RNA polimerasa [35]. El 

gens que s’expressen constitutivament sovint presenten regions lliures de nucleosomes en 

els seus promotors, mentre que, l’expressió de gens en resposta a senyals endògenes i/o 

factors ambientals està regulada per canvis en l’estructura de la cromatina. Aquests canvis 

creen un estat accessible del genoma que és específic de tipus cel·lular i d’estímul [36]. Les 



 

 

cèl·lules, doncs, han desenvolupat mecanismes de control de la remodelació de la cromatina 

capaços d’identificar i marcar gens específics com a dianes per a la 

descondensació/condensació i,  estableixen i mantenen un estat obert o repressiu de la 

cromatina. 

Existeixen diversos processos i marques epigenètiques que actuen conjuntament per a 

modular l’estat de la cromatina (Figura 2): 1) proteïnes no histones associades a la 

cromatina, com les proteïnes HMG (high mobility group), intervenen en la formació 

d’estructures nucleoproteiques necessàries en processos associats al DNA com la iniciació 

de la transcripció; 2) la modificació covalent de residus de la cua N-terminal de les histones 

H3 i H4 provoca canvis en la interacció DNA-histones i crea/bloqueja punts d’unió per a altres 

proteïnes. Les modificacions més conegudes són la (de)acetilació i/o metilació de residus de 

lisina. En funció del nombre, tipus de modificació i del residu afectat, es produeix un efecte 

activador o inhibidor de la transcripció; 3) les ATPases remodeladores de la cromatina alteren 

la posició i composició dels nucleosomes (en regions transcripcionalment actives es produeix 

el canvi de les histones canòniques H3.1 i H2A, per les variants H3.3 (Figura 1) i H2A.Z 

respectivament)  i 4) la metilació de residus de citosina en el DNA interfereix en la unió de 

proteïnes i és una marca de silenciament transcripcional i formació d’heterocromatina [27, 28, 

33, 35, 36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gen determinat pot existir en un rang d’estats transcripcionals (Figura 3): un estat 

d’activació transcripcional, un estat de transcripció basal, un estat competent per a la 

transcripció i un estat de silenciament transcripcional. L’acetilació d’histones, per part de les 

acetilases d’histones (HATs), és un mecanisme que estimula el pas de transcripció basal a 

l’estat d’activació transcripcional. Aquesta modificació és reversible en una reacció d’un únic 

pas, catalitzada per les deacetilases d’histones (HDACs) i, produeix una disminució de 

l’expressió en absència d’estímul. Per altra banda, la metilació del residu K4 de la histona H3 

és una marca  de l’eucromatina i s’associa amb un estat de competència transcripcional. Per 



 

 

a passar de l’estat de competència transcripcional a la transcripció basal és necessari el 

reclutament de factors de transcripció específics de seqüència, la remodelació de la 

cromatina i la unió de la maquinària de transcripció. 

 

En l’estat de 

silenciament 

transcripcional els 

gens estan metilats, la 

histona  H3 està 

dimetilada al residu K9 

i es troben condensats 

en forma 

d’heterocromatina. La 

dimetilació a K9 és 

reconeguda per la 

proteïna HP1 que està 

implicada en la 

organització de 

l’heterocromatina. A 

més, aquesta 

dimetilació està 

relacionada amb la 

metilació del DNA, 

perquè és reconeguda 

per la cromometilasa 

CMT3, que metila 

residus de citosina. El 

DNA metilat recluta a 

proteïnes d’unió a 

metil-CpG que 

afavoreixen l’acció de 

les HDACs. Aquests enzims deacetilen el residu K9 de la histona H3 i, així queda lliure per a 

poder ser metilat. Les HDACs interaccionen físicament amb les HMTases i estimulen la 

metilació d’histones. D’aquesta manera s’estableix un cicle que assegura que un gen es 

mantingui silenciat i que el silenciament es mantingui durant la divisió cel·lular [35].  

 



 

 

OBJECTIUS 
 

 

Aquest treball s’enquadra dins d’un projecte d’investigació que té com a objectiu 

general l’estudi de les funcions de la proteïna quinasa CK2 en plantes, utilitzant Arabidopsis 

thaliana com a model. 

 

Els objectius concrets d’aquest treball són: 

 

1. Obtenir i establir diverses línies cel·lulars a partir de plantes transgèniques que 

presenten cadascuna de les subunitats de CK2 fusionades a una proteina fluorescent 

(GFP o YFP).  

 

2. Obtenir i establir un cultiu cel·lular del mutant dominant negatiu de CK2 (línia 

CK2mut). 

 

3. Analitzar el paper de la proteïna quinasa CK2 en el control epigenètic de l’expressió 

gènica i en el manteniment de l’estabilitat genòmica. Utilitzant plantes d’Arabidopsis 

de la línea CK2mut, s’ha estudiat com afecta la pèrdua d’activitat CK2 a l’estructura 

de la cromatina i a l’expressió de gens implicats en la formació d’aquesta estructura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATERIALS I MÈTODES  
 

 

1. REACTIUS 
Biotecx laboratories (Houston, Texas, EEUU): UltraspecTM  RNA isolation system 

Biotools (Madrid, España): DNA polimerasa, marcador de pes molecular 100 bp. 

Duchefa Biochemie BV (Netherlands): MS (Murashige & Skoog Salt Mixture), àcid 

nicotínic, piridoxina, sacarosa, glicina, tiamina, mioinositol, MES (àcid-(N-

morfolin)etanosulfònic), extracte de malta. 

Epicentre: MMLV High Performance Reverse Transcriptase, DNasa I. 

Invitrogen (Carlsbad, CA, EEUU): oligo(dT)12-18 primer, RNaseOUTTM Ribonuclease 

Inhibitor (recombinant), dNTPs, DTT, RNase H. 

Laboratorios Conda (Madrid, España): agar bacteriològic, agarosa. 

Merk (Darmstadt, Alemania):  etanol, metanol, isopropanol, àcid acètic. 

Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EEUU):  Nucleasa micrococal (MNasa), 

dexametasona (dex), 17-β-estradiol, BAP (benzilaminopurina), 2,4-D (àcid 2,4-

diclorfenoxiacètic), IAA (àcid indolacètic), NAA (àcid naftalenacètic), DMSO (dimetilsulfòxid), 

PMSF (fenilmetilsulfonilfluoride). 

 

 

2. MATERIAL BIOLÒGIC  
Aquest treball s’ha realitzat amb plantes transgèniques obtingudes per transformació 

estable de plantes d’Arabidopsis thaliana ecotip Columbia (Col-0). S’han utilitzat llavors 

d’Arabidopsis del mutant dominant negatiu de CK2 (CK2mut) obtingut i caracteritzat en 

treballs previs del nostre laboratori [26] i, línies transgèniques amb l'expressió de 

construccions de les subunitats de CK2 unides a una proteïna de fusió fluorescent (GFP o 

YFP), cedides per Salinas [9]. 

Mutant dominant negatiu de CK2 (CK2mut) 

Aquesta línea conté integrada al genoma un transgèn que codifica per una subunitat 

catalítica (α) inactiva que es troba sota el control d’un promotor induïble per un anàleg de 

glucocorticoides, concretament dexametasona. 

Plantes transgèniques amb les subunitats de CK2 fusionades a proteïnes 

fluorescents 
El genoma de cadascuna d’aquestes línies conté un transgèn que codifica per a una 

de les subunitats de CK2 fusionada a una proteïna fluorescent. L’expressió d’aquestes 

proteïnes es troba sota el control d’un promotor induïble per hormones esteroidees, 

concretament β-17-estradiol. 



 

 

Les subunitats αB i αC es troben fusionades a la proteïna GFP (Green fluorescent 

protein) mentre que les subunitats β1, β2, β3 i β4 es troben fusionades a la proteïna YFP 

(Yellow fluorescent protein). 

 

3. CULTIUS IN VITRO 
 

3.1: CULTIUS DE PLANTES D’A. thaliana 
Esterilització i vernalització de llavors 

Les llavors es van esterilitzar superficialment amb etanol 96% durant 1 minut, seguit de 

5 minuts en solució d’esterilització (lleixiu 30%, Tween-20 0.05%, en aigua miliQ estèril) i 5 

rentats de 2 minuts cadascun amb aigua miliQ estèril. Per aconseguir una germinació 

sincronitzada, les llavors es van vernalitzar a 4ºC i en absència de llum durant 2 dies. 

Creixement de les plantes 

Medi de cultiu per a Arabidopsis: medi MS (Murashige i Skoog, sense vitamines) 4.3 g/l 

complementat amb sacarosa 5.0 g/l, glicina 2.0 mg/l, àcid nicotínic 0.5 mg/l, piridoxina 0.5 

mg/l, tiamina 1 mg/l, mioinositol 100 mg/l i MES 0.5 g/l. El pH del medi es va ajustar a 5,7 

amb KOH. 

Les llavors esterilitzades d’A. thaliana es van germinar en medi sòlid (medi de cultiu 

per a Arabidopsis solidificat amb 8 g/l d’agar). Les plantes es van fer créixer en un incubador 

a 22ºC i un règim de llum de dia llarg (16h llum/8h foscor). 

 

3.2: OBTENCIÓ DE CULTIUS CEL·LULARS A PARTIR DE 

PLANTES D’A. thaliana  
Medi de cultiu 

Per a obtenir suspensions cel·lulars de les diverses línies transgèniques d’Arabidopsis 

utilitzades en aquest treball es van provar dos medis de cultiu diferents. La composició base 

d’aquests medis és la mateixa que el medi de cultiu per a plantes d’Arabidopsis (apartat 3.1), 

però amb els següents trets distintius: 

Medi MSR2: sacarosa 20 g/l, extracte de malta 0.5 g/l, BAP 1 mg/l, 2,4-D 2 mg/l. 

Medi CIM: sacarosa 30g/l, mioinositol 200 mg/l, BAP 0.5 mg/l, NAA 1 mg/l, IAA 1 mg/l, 

2,4-D 1mg/l. 

Establiment de calls a partir de fulles i arrels 

Per a la formació dels calls es van utilitzar plantes d’Arabidopsis d’entre 8 i 10 dies de 

creixement. Aquestes plantes van ser disgregades i dipositades en plaques amb medi per al 

creixement dels calls. Aquest medi és idèntic al de les suspensions cel·lulars però solidificat 

amb 8 g/l d’agar. Per al manteniment dels calls, aquests es van dividir i subcultivar cada 4 

setmanes. 

Establiment de cultius cel·lulars 



 

 

Les suspensions cel·lulars es van iniciar per incubació -en agitació suau-  d’una porció 

de call en un Erlenmeyer de 50 ml que contenia 10 ml de medi de cultiu líquid. Quan es va 

produir la disgregació dels  calls en grups de cèl·lules més petits, aquestes es van transferir a 

un Erlenmeyer de 250 ml que contenia 50 ml de medi. Les suspensions cel·lulars es van 

subcultivar cada 7 dies seguint la ràtio 1.5 ml de cèl·lules: 50 ml de medi. 

 

Condicions de cultiu 

Els calls i les suspensions cel·lulars es van incubar a 22ºC i un règim de llum de dia 

llarg (16h llum/8h foscor), excepte quan es va utilitzar medi de cultiu CIM; en aquest cas, la 

incubació es va fer en foscor. 

 

 

4. INDUCCIÓ DE L’EXPRESSIÓ DEL TRANSGÈN 
 

4.1: MUTANT DOMINANT NEGATIU DE CK2 (CK2mut) 
La inducció es va dur a terme afegint dexametasona (dex) al medi de cultiu (sòlid o 

líquid). Es va preparar a partir d’una solució stock de dex 30 mM en etanol. En tots els 

experiments es van realitzar controls negatius que consistien en medi amb la mateixa 

quantitat d’etanol (-dex) que l’afegida en els medis d’inducció (+dex). Per a la inducció es van 

mantenir les condicions d’incubació de 22ºC i règim de llum de dia llarg. 

Plantes: es van induir plàntules de 5 dies crescudes en medi sòlid utilitzant dex a la 

concentració d’ 1 μM durant 2 dies de tractament.  

Cultius cel·lulars: es van induir suspensions cel·lulars de 3 dies de subcultiu afegint 

dex a la concentració que s’especifica (1μM, 10 μM o 25 μM) en tractaments de 3, 24 o 48 

hores, depenent de l’experiment. 

 

4.2: LÍNIES TRANSGÈNIQUES AMB LES SUBUNITATS DE 

CK2 FUSIONADES A PROTEINES FLUORESCENTS 
La inducció es va dur a terme afegint  β-estradiol al medi de cultiu líquid. Es va 

preparar a partir d’una solució d’estradiol 50mM en etanol o 10mM en DMSO. En tots els 

experiments es van realitzar controls negatius que consistien en medi amb la mateixa 

quantitat d’etanol o DMSO  

(-estradiol) que l’afegida en els medis d’inducció (+estradiol). La inducció es va fer en un 

incubador a 22ºC, en agitació suau (90 rpm) i en foscor. 

Cultius cel·lulars: es van induir suspensions cel·lulars a partir del 3r dia de subcultiu 

afegint β-estradiol a la concentració de 50 μM durant 24 hores. 

 

 



 

 

5.  VISUALITZACIÓ DE LA FLUORESCÈNCIA DE LES 
PROTEINES GFP I YFP MITJANÇANT MICROSCÒPIA 
CONFOCAL 

La fluorescència es va observar amb el microscopi Olympus IX81 equipat amb 

Olympus FluoView FV1000 laser scanning Confocal Microscope. Per visualitzar la proteïna 

GFP es va utilitzar una longitud d’ona d’excitació de 488-nm i un filtre d’emissió de 500- a 

600-nm.  

Per a la proteïna YFP es va utilitzar una longitud d’ona d’excitació de  515-nm i 

l’emissió es va detectar utilitzant un filtre d’emissió de 527-nm. 

 

 

6. TÈCNIQUES MOLECULARS 
 

6.1: EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DNA 
Les extraccions de DNA genòmic del material vegetal -calls i cultiu cel·lular del mutant 

de CK2- es van realitzar segons el mètode descrit per Doyle y col. [37]. El material 

prèviament congelat en nitrogen líquid es va triturar fins a obtenir una pols fina i, a 

continuació, es va aplicar el tampó d’extracció, es va fenolitzar i es va precipitar el DNA amb 

etanol. El DNA obtingut es va tractar amb RNAsa i es va quantificar mitjançant 

l’espectrofotòmetre Nanodrop 1000 versió 3.7.1 de THERMO SCIENTIFIC®. 

 

6.2: PCR  
Per tal d’analitzar la presència del transgèn de CK2mut en el genoma dels calls i 

cultius cel·lulars es va realitzar una PCR a partir del DNA genòmic extret d’aquest material. 

Les condicions de PCR utilitzades van ser les següents: desnaturalització inicial 4 

minuts a 94ºC, n cicles constituïts per una etapa de desnaturalització de 30 segons a 94ºC, 

una etapa d’hibridació de 30 segons a temperatura variable (en funció de la seqüència dels 

primers) i una etapa d’elongació de 1 minut a 72ºC; finalment, es realitzava una elongació de 

6 minuts a 72ºC. 

Les concentracions finals dels diferents components de la reacció eren: tampó de PCR 

1x (concentració final de MgCl2 2 mM), dNTPs 200 μM, oligonucleòtids 0.5 μM, DNA 

polimerasa 0.5 U, en un volum final de reacció de 20 μl. 

La seqüència dels encebadors, la temperatura d’hibridació (Tann) i el nombre de cicles 

utilitzats es detallen a la taula 1 de l’annex. 

El DNA amplificat es va separar i visualitzar mitjançant electroforesi en gel d’agarosa 

tenyit amb bromur d’etidi i,  la imatge es va capturar mitjançant el Geldoc XR (Bio-Rad 

Laboratories). 



 

 

 

 6.3: EXTRACCIÓ I ANÀLISI D’ RNA 
Per a l’extracció de RNA es va utilitzar el reactiu UltraspecTM RNA amb material 

prèviament congelat i triturat. El procés es van realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

Aquest mètode es basa en una solució de sals de guanidini i urea (que actuen com a agents 

desnaturalitzants de proteïnes) conjuntament amb fenols i altres detergents que insolubilitzen 

els àcids nucleics. 

L’RNA extret es va quantificar (secció 6.1) i la qualitat es va analitzar per electroforesi 

en gel d’agarosa a l’1% tenyits amb bromur d’etidi. El procés de captura d’imatges va ser el 

mateix que en les electroforesis de DNA.  

 

 

6.4: RT-PCR 
Es va utilitzar aquesta tècnica per detectar el mRNA  del transgèn CK2mut i del factor 

de transcripció GVG, ambdós gens presents al constructe de la línia cel·lular CK2mut. El gen 

d’expressió constitutiva EF-1α es va utilitzar com a control de la síntesis de cDNA. El procés 

es va realitzar seguint els següents passos: 

Digestió amb DNasa. Per tal d’eliminar possibles contaminacions de DNA genòmic 

que podria ser amplificat en la posterior reacció de PCR, abans de la síntesi de cDNA es van 

digerir 2,8 μg d’RNA amb 1 U de DNasa 1U/μl, seguint les instruccions del proveïdor. 

 Retrotranscripció (RT). Per a la síntesis de cDNA es van utilitzar 2,25 μg de l’RNA 

prèviament digerit amb DNAsa. Aquests reacció es va realitzar mitjançant el sistema MMLV 

High Performance Reverse Transcriptase cDNA Synthesis Procedure i utilitzant oligodT com 

a encebador de l’enzim.  

  PCR. La visualització del DNA i les condicions de PCR utilitzades són les mateixes 

que les descrites en l’apartat 6.2. A la taula 1 de l’annex es mostren les seqüències dels 

encebadors, la temperatura d’hibridació i el nombre de cicles utilitzats en cada cas. 

 

6.5: RT-PCR SEMIQUANTITATIVA  
Per quantificar de manera aproximada l’expressió d’alguns gens implicats en el 

manteniment de l’estabilitat genòmica de les plantes, es van dur a terme reaccions de RT-

PCR semiquantitativa (SQ-RT-PCR) a partir del cDNA de plantes de la línia CK2mut induïda i 

sense induir. 

Les condicions de les reaccions de PCR realitzades i la visualització del DNA són les 

mateixes que les descrites en l’apartat 6.2. Els passos inicials d’aquesta reacció són idèntics 

als dels apartats 6.4.a i 6.4.b. El procés de semiquantificació es va realitzar en dues etapes: 



 

 

Optimització del número de cicles d’amplificació: per a ajustar les condicions de la 

SQ-RT-PCR es va utilitzar com a DNA motlle un pool de cDNA obtingut a partir de la mescla 

del cDNA de les diverses mostres a analitzar; el resultat de les reaccions d’optimització 

correspon a l’amplificació mitja obtinguda a partir de tots els cDNAs. Així,  a partir d’unes 

úniques condicions en les reaccions de PCR finals, els cDNAs menys representats es van 

poder detectar i els cDNAs més abundants no arribaven a 

la fase de saturació. 

Per valorar diferències en el nivell d’expressió d’un 

gen s’han de dur a terme reaccions de PCR amb un 

nombre de cicles d’amplificació que no es trobin en la 

fase de saturació de la reacció. Per aquest motiu, per a 

cada parella d’encebadors, es van realitzar diferents 

reaccions de PCR cadascuna a un nombre de cicles 

diferent. Els productes d’amplificació d’aquestes 

reaccions es van visualitzar i la intensitat de les  bandes 

obtingudes es va quantificar mitjançant el programa Quantity One versió 4.6 (Bio-Rad 

Laboratories).   

A partir de la representació logarítmica de la intensitat de les bandes obtingudes 

enfront del nombre de cicles utilitzat (Figura 4) es va escollir el número de cicles final 

utilitzats. S’escollia a la part exponencial de la reacció, evitant els cicles en saturació (Zona 

plateau de la representació). 

PCR final i semiquantificació: es va realitzar una PCR a partir del cDNA de cada 

mostra individual, en aquest cas, al cDNA de plantes de la línia CK2mut tractades amb dex o 

etanol. A la taula 2 de l’annex es mostren les seqüències dels encebadors i les condicions 

d’amplificació ajustades per a cadascun dels gens analitzats. Es van utilitzar triplicats 

biològics per a aquesta reacció.  

Per a quantificar s’ha de tenir en compte que el cDNA de partida per a l’amplificació 

sigui el mateix en totes les mostres. Per aquest motiu es va utilitzar com a control un gen de 

transcripció constitutiva (EF-1α), és a dir, que s’expressa per igual en totes les condicions 

d’assaig. A més, corregeix els errors en el procés de la RT-PCR. Els valors d’intensitat de les 

bandes obtingudes per a l’EF-1α es van fer servir per a estandarditzar els valors de les 

bandes dels diferents gens analitzats; d’aquesta manera es van eliminar les diferències 

d’intensitat causades per una quantitat diferent de cDNA motlle inicial. 

 

6.6: RT-PCR QUANTITATIVA o real time RT-PCR (Q-PCR) 
Per a determinar l’expressió de TSI (marcador de canvis en el silenciament 

transcripcional) es va utilitzar el cDNA del cultiu cel·lular CK2mut i de plantes d’aquesta 

mateixa línia. La seqüència dels encebadors utilitzats es mostra a la taula 3 de l’annex. 



 

 

La Q-PCR es va realitzar utilitzant el Sistema de Detecció Bio-Rad MyiQ single colour 

Real-time PCR i com a fluoròfor SYBR green (SYBR green Master Mix de Bio-Rad). 

L’especificitat de les reaccions de PCR es va confirmar mitjançant les corbes de fusió (55-

95ºC). Per analitzar l’expressió relativa es va utilitzar el mètode de ∆CT  utilitzant un gen 

constitutiu de referència, l’EF-1α. Es van utilitzar duplicats biològics per a aquesta reacció. 

 

 

7. DIGESTIÓ DE CROMATINA AMB NUCLEASA MICROCOCAL  
 La digestió de la cromatina es va realitzar a partir de l’extracció de nuclis de plantes 

de la línia CK2mut induïdes amb dexametasona i sense induir. 

 

7. 1: EXTRACCIÓ DE NUCLIS 
Per a l’extracció de nuclis es va optimitzar el següent protocol: una quantitat de teixit 

vegetal congelat d’aproximadament 2 g es va triturar amb nitrogen líquid i morter i, es va 

barrejar amb TAMPÓ A. Aquest homogenat es va centrifugar  20 minuts a 10000g i 4ºC. El 

pellet obtingut, que conté principalment nuclis i cloroplasts, es va resuspendre en TAMPÓ B. 

Aquest material es va centrifugar en un eppendorf amb un coixí de sacarosa (TAMPÓ C) 

durant 1h a 4ºC. El pellet enriquit en nuclis es va resuspendre en TAMPÓ MNasa. Les 

suspensions de nuclis obtingudes es van quantificar espectroscòpicament, valorant la 

concentració de DNA. 

Composició dels tampons: 

Tampó A: sacarosa 0.25M, KCl 60 mM, MgCl2 15 mM, CaCl2 1 mM, PIPES pH 6.8  15 

mM, Tritón x-100 0.8%, PMSF 1 mM. 

Tampó B: sacarosa 0.25 M, Tris-HCl pH 8.0  10 mM, MgCl2 10 mM, Tritó x-100 1%, β-

mercaptoetanol 5 mM, PMSF 1 mM. 

Tampó C: sacarosa 1.7 M, Tris pH 8.0  10 mM, MgCl2 2 mM, Tritó x-100 0.5%, β-

mercaptoetanol 5 mM, PMSF 1 mM. 

Tampó MNasa: sacarosa 0.3 M, Tris pH 7.5  20 mM, CaCl2  3 mM. 

 

7. 2: DIGESTIÓ AMB NUCLEASA MICROCOCAL (MNASA) 
A partir de quantitats iguals de nuclis per a cadascuna de les mostres es van dur a 

terme les digestions amb nucleasa micrococal (MNasa). Es van ajustar tres cinètiques 

diferents:  

1. Cinètica de digestió a diferents concentracions d’enzim: alíquotes obtingudes a partir 

de la mateixa suspensió de nuclis es van incubar, cadascuna d’elles, amb concentracions 

creixents d’enzim. La digestió es va realitzar a 37º C durant 15 minuts. 



 

 

2. Cinètica de digestió a temps llargs: en un tub de reacció per a cada mostra es va 

realitzar una digestió a 4ºC amb una concentració d’enzim fixada. Es van recollir alíquotes 

d’aquestes digestions a diversos temps, entre 30 minuts i 6 hores, en intervals de 30 minuts. 

3. Cinètica de digestió a temps curts: en un tub de reacció per a cada mostra es va 

realitzar una digestió a 37ºC a una concentració d’enzim fixada. Es van recollir alíquotes 

d’aquestes digestions a diversos temps, entre 1 minut i 1 hora. 

Per aturar les reaccions es va afegir SOLUCIÓ STOP 1x a cadascuna de les alíquotes. 

A continuació cada mostra digerida es va incubar amb Proteinasa K a 37 ºC durant tota una 

nit. Les digestions es van visualitzar en gels d’agarosa tenyits amb bromur d’etidi i les 

imatges es van capturar en el Geldoc XR (Bio-Rad Laboratories). 

Composició dels tampons: 

Solució Stop 2x: EDTA 50 mM, SDS 1%  

Tampó Proteinasa K 10x: Tris 100 mM pH 7.8, EDTA 50 mM, SDS 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTATS 
 

 

1. CULTIUS CEL·LULARS 
 

1.1: OBTENCIÓ DE LÍNIES CEL·LULARS D’Arabidopsis 

thaliana 
Les línies cel·lulars d’A. thaliana es van iniciar per disgregació del teixit vegetal (la 

introducció de ferides en el teixit vegetal estimula el desenvolupament de callositats en l’àrea 

lesionada), tant d’arrels com de fulles. Es van utilitzar plàntules d’entre 8 i 10 dies de 

creixement, ja que els teixits joves tenen una major proporció de cèl·lules que es divideixen 

activament (Figura 5A).  

 

 

Per tal d’obtenir els calls – pas previ a la formació de la suspensió cel·lular els explants 

o fragments de teixit vegetal es van col·locar en plaques que contenien dos tipus de medi 

diferents: MSR2 o CIM (la composició i condicions de cultiu es troben detallats a Materials i 

mètodes, apartat 3.2). Aquests medis contenen una proporció d’auxines ( 2,4-D, IAA i NAA) i 

citoquines (BAP) que conjuntament afavoreixen la desdiferenciació cel·lular i estimulen la 

divisió cel·lular. A més, contenen tots els nutrients orgànics i inorgànics necessaris per a la 

supervivència i creixement cel·lulars. Aproximadament entre les 4 i 8 setmanes de cultiu dels 

explants, el teixit estava totalment desdiferenciat. Les cèl·lules vegetals van créixer sobre el 

medi de cultiu sòlid formant masses de color marró pàl·lid i fàcilment disgregables (Figura 
5B). Aquestes masses cel·lulars -inclús cultivades en llum- no contenien clorofil·la i, per tant, 

no eren fotosintèticament actives; el medi els aportava tots els nutrients necessaris per al 

creixement. 
Els cultius cel·lulars es van obtenir per incubació de fragments de calls en medi líquid. 

Aproximadament uns 15 dies després de l’inici de la incubació en aquestes condicions les 

agrupacions cel·lulars que constituïen els calls es van disgregar i van donar lloc a agregats 



 

 

formats per un nombre de cèl·lules inferior (Figura 5C). La mida dels agregats va disminuir 

en els diversos subcultius però, no es va arribar a obtenir una suspensió formada per 

cèl·lules individuals (Figura 5D). Inclús línies cel·lulars d’A. thaliana de creixement ràpid i, per 

tant, d’elevada activitat mitòtica, no formen cultius de cèl·lules individuals sinó en agregats 

cel·lulars. 

Es va aconseguir la formació de calls de totes 

les línies, excepte β2-YFP i β4-YFP, tant en medi 

MSR2 com en CIM. Pel que fa a les suspensions 

cel·lulars, totes les línies van mostrar un millor 

creixement en medi MSR2 i, la línia αC-GFP en 

ambdós medis. Per aquest motiu, per als 

experiments posteriors, es van mantenir 

exclusivament els cultius cel·lulars obtinguts en medi MSR2. A la taula es mostra un resum 

de les línies cel·lulars i els medis utilitzats. 

 

1.2: CARACTERITZACIÓ DELS CULTIUS CEL·LULARS 
Per tal de caracteritzar els cultius cel·lulars es van dur a terme experiments d’inducció 

del transgèn. En el cas de la línia CK2mut es va comprovar l’expressió de la subunitat α 

mutada per RT-PCR, mentre que per a les línies fluorescents es van fer observacions a 

microscòpia confocal. 

 

1.2.1: LÍNIA CEL·LULAR CK2mut 
El rang de concentracions de dex que produeixen inducció del transgèn es troba entre 

0,1 μM (és la concentració mínima a la que s’observa acumulació de l’mRNA) i 10 μM (és la 

concentració mínima a la que es produeix saturació de la inducció) i, a aquesta concentració 

s’observa acumulació de l’mRNA 1h després de la inducció i s’arriba a un nivell estacionari a 

les 3 hores [25]. Experiments previs de RT-PCR realitzats en plantes CK2mut a la 

concentració de 1 μM van mostrar que ja hi havia acumulació de mRNA  a partir de 1h 

d’inducció, que a les 24hores hi havia un gran augment de l’expressió del transgèn i que 

aquests nivells es mantenien elevats fins als 3 dies [26]. 

El primer experiment d’inducció de la línia cel·lular CK2mut es va dur a terme a una 

concentració de dex de 1 μM en tractaments de 3, 24 i 48 hores (Figura 6A). La inducció del 

transgèn es va comprovar mitjançant RT-PCR. No es va observar acumulació de transcrit en 

cap de les condicions assajades, només es va poder observar que hi havia una petita 

expressió basal inclús en cèl·lules no induïdes. 

A continuació es va realitzar una assaig d’inducció utilitzant concentracions més 

elevades de dex, concretament 10 μM i 25 μM (Figura 6B). Els resultats obtinguts van ser 

els mateixos que en l’experiment anterior, és a dir, no es va observar inducció del transgèn 

en cap de les condicions. 

LÍNIA CALL CULTIU 
CK2mut MSR2/CIM MSR2 
αB-GFP MSR2/CIM MSR2 
αC-GFP MSR2/CIM MSR2/CIM 
β1-YFP MSR2/CIM MSR2 
β2-YFP En procés  
β3-YFP MSR2/CIM MSR2 
β4-YFP En procés  



 

 

La inducció del transgèn es produeix quan la dex interacciona amb el seu receptor, 

GVG. Quan hi ha interacció, el receptor que es troba de manera constitutiva al citoplasma es 

desplaça cap al nucli i interacciona amb el promotor del transgèn, actuant com a activador de 

la 

transcripció. Per descartar 

que la 

manca d’inducció del 

transgèn fos conseqüència d’un dèficit en el sistema de recepció de la dex, es va mesurar 

l’acumulació de transcrit del receptor GVG després de la inducció amb dex 1 μM durant 24h 

(Figura 6C). En aquest cas, es va observar acumulació del transcrit de GVG en totes les 

mostres analitzades però, igual que en els experiments anteriors, no es va obtenir 

acumulació del transcrit del transgèn. 

  

 

 

Es va comprovar que la línia cel·lular amb la que estàvem treballant correspongués al 

mutant de CK2. Per això, es va realitzar una PCR del transgèn utilitzant el DNA genòmic del 

cultiu cel·lular i dels calls a partir dels quals es va establir la línia cel·lular (Figura 7). Es va 

utilitzar DNA genòmic de plantes de la línia CK2 mut com a control positiu de la PCR i, DNA 

genòmic de plantes WT  com  a control negatiu. Amb el resultat d’aquesta PCR vam validar 

que estàvem treballant amb la línia CK2mut, ja que es van observar bandes d’amplificació 

que corresponien a la mida esperada per al transgèn. 

 

 

 

Una explicació de la manca de detecció de transcrit del transgèn podria ser el 

silenciament transcripcional per canvis en l’estructura de la cromatina ocasionats pel mateix 

procés d’obtenció de les línies cel·lulars, basat en la desdiferenciació cel·lular i múltiples 

rondes de replicació i divisió mitòtica. Per tal d’analitzar aquesta possibilitat vam quantificar 

mitjançant QPCR l’expressió de TSI (Transcriptionally Silent Information) en el cultiu cel·lular 



 

 

de la línia CK2mut i de plantes d’aquesta mateixa línia sense induir. Es coneix com a TSI a 

transcrits no codificants que es sintetitzen a partir de repeticions presents en 

l’heterocromatina pericentromèrica dels cromosomes d’Arabidopsis, per tant, en condicions 

normals no hi ha expressió d’aquestes repeticions, però, un canvi en l’estructura de la 

cromatina pot afavorir a l’expressió de TSI [38]. 

El resultat de l’anàlisi de l’expressió relativa de TSI mitjançant QPCR ens indica que en 

els cultius cel·lulars respecte a les plantes hi ha un increment de l’expressió de l’ordre de tres 

vegades (Figura 8). Per tant, podem dir que s’han produït modificacions en l’estructura de la 

cromatina que poden ser la causa del silenciament del transgèn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2.2: LÍNIES FLUORESCENTS 
La visualització de la fluorescència d’aquestes línies es va realitzar mitjançant 

microscòpia confocal. L’expressió de les proteïnes GFP i YFP en les suspensions cel·lulars 

es va induir per tractaments amb estradiol 50 μM durant 24 hores. A la figura 9 es mostren 

imatges de fluorescència de les diferents línies obtingudes. La localització subcel·lular de les 

diferents subunitats en el cultiu cel·lular es correspon amb la localització observada i descrita 

en plantes [9]. 

Aquests resultats preliminars ens indiquen que hi ha hagut inducció del transgèn i, que 

per tant, aquestes línies podran ser utilitzades en treballs futurs per analitzar el canvis de 

localització subcel·lular de les subunitats de CK2 com a mecanisme de regulació de l’activitat 

de l’enzim en resposta a diversos tractaments, com per exemple, agents genotòxics. 



 

 

 

 

 

 
2. ANÀLISI DE L’ESTABILITAT GENÒMICA DE LA LÍNIA 
CK2mut 

La proteïna quinasa CK2 és coneguda per la seva naturalesa pleiotròpica, ja que 

intervé en la regulació per fosforilació de nombrosos processos que comprometen el 

desenvolupament de les plantes. Per tal de valorar la implicació d’aquesta proteïna en 

l’estabilitat i estructura del genoma de les plantes es van dur a terme els següents 

experiments: 1) es va analitzar l’expressió a nivell de transcripció de diferents gens que 

intervenen en el control de l’estabilitat i estructura genòmica mitjançant SQ-RT-PCR; 2) es va 

realitzar un assaig de sensibilitat de la cromatina a la digestió amb nucleasa micrococal. Tots 

els experiments es van dur a terme amb plantes de la línia CK2mut de 5 dies de creixement i 

2 dies d’inducció amb dex 1 μM. 

 

 

 

 

2.1: ANÀLISI DE L’EXPRESSIÓ DE GENS IMPLICATS EN 

L’ESTABILITAT GENÒMICA 
Amb la finalitat d’obtenir una primera aproximació sobre el paper de la proteïna CK2 en 

els processos de manteniment de la integritat del DNA i de l’estructura de la cromatina es va 

analitzar  l’expressió dels gens  FAS1, FAS2 i MSI1, cadascun dels quals codifica per una 

subunitat de la xaperona d’histones CAF-1 i, del gen MIM que codifica per una proteïna amb 

elevada homologia amb les proteïnes de la família SMC (Structural Maintenance of 

Chromosomes) [47]. 

A partir del cDNA de plantes de la línia CK2 mut induïdes o sense induir es va realitzar 

una RT-PCR semiquantitativa amb les condicions optimitzades prèviament i descrites a 

l’apartat 6.6 de materials i mètodes. En cada cas es van utilitzar triplicats biològics. 



 

 

Els resultats obtinguts ens indiquen que hi ha una disminució significativa de 

l’acumulació del mRNA dels gens MIM i FAS1 en les plantes CK2mut induïdes respectes a 

les plantes control, mentre que, no s’observen diferències en els gen FAS2 i MSI1 (Figura 
10). Per tant, podem concloure que la proteïna CK2 regula l’expressió a nivell de transcripció 

de les proteïnes Fas1 i Mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2: SENSIBILITAT DE LA LÍNIA CK2mut A LA DIGESTIÓ 

AMB NUCLEASA MICROCOCAL (MNasa). 
La nucleasa micrococal (MNase) és un enzim que té la capacitat de digerir la 

cromatina produint talls de doble cadena en el DNA internucleosòmic. L’accessibilitat 

d’aquest enzim al DNA internucleosòmic depèn de l’estructura de la cromatina, en concret, 

del grau de compactació d’aquesta. Per tant, la eucromatina (cromatina que es troba menys 

compactada) serà més sensible a la digestió per part d’aquest enzim, mentre que 

l’heterocromatina (cromatina que es troba més compacte) serà menys sensible a l’acció de 

l’enzim. 

Per tal d’estudiar la implicació de la proteïna CK2 en processos que regulen 

l’estructura de la cromatina i, per tant, processos que influeixen en l’expressió gènica i 

l’estabilitat genòmica, es van dur a terme diversos assajos de sensibilitat a la digestió amb 

MNase. 

 A partir de quantitats iguals d’extractes de nuclis obtinguts de plantes de la línia 

CK2mut induïda o sense induir es van realitzar cinètiques de digestió en tres condicions 

diferents. En primer lloc, es va fer una digestió en la qual es va mantenir constant el temps 

(15 minuts) i la temperatura (37 ºC), però es va modificar la concentració d’enzim utilitzada 

* *



 

 

(Figura 11A). Amb el resultat d’aquesta digestió es va veure que a valors d’enzim de 2,5 

unitats (U)/ml i de 10 U/ml hi havia hagut més digestió en els nuclis de les plantes CK2 mut 

induïdes. Per a descartar diferències com a conseqüència de que les reaccions es duien a 

terme de manera independent, es va utilitzar MNasa a 2,5 U/ml per a fer una cinètica de 

digestió a temps llargs dels nuclis de la mateixa extracció (Figura 11B). Amb aquest assaig 

es va confirmar el resultat anterior; la digestió és més ràpida en els nuclis de les plantes 

induïdes amb dex, tal i com es pot observar a les 2 i 2.30 hores de reacció. Finalment també 

es van realitzar cinètiques a temps curts utilitzant 1 U/ml d’enzim a 37ºC (Figura 11C). A 

aquesta temperatura l’enzim actua més ràpidament de manera que es van reduir els efectes 

de la degradació per factors que no fossin l’enzim. Es va optar per utilitzar una baixa 

concentració d’enzim que ens va permetre veure una digestió progressiva del material de 

partida. Aquestes cinètiques també ens indiquen que els extractes de nuclis de les plantes 

CK2 mut induïdes amb dex es van digerir més ràpidament que els extractes de les plantes 

control, com es pot observar a partir dels 30 minuts d’assaig. 

Les cinètiques es van realitzar utilitzant extractes de nuclis de rèpliques biològiques 

independents. Es van obtenir alguns resultats variables, però, en la majoria dels casos es va 

observar que els nuclis de les plantes induïdes eren més sensibles a la digestió amb MNasa 

que les plantes control. Aquests resultats ens permeten concloure que la cromatina de les 

plantes amb la funció CK2 inhibida presenta una menor grau de compactació que les plantes 

control. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

DISCUSSIÓ 
 

 

Els objectius d’aquest treball es poden dividir en dos grans blocs. Per una banda, 

l’obtenció de línies cel·lulars a partir de plantes transgèniques d’Arabidopsis thaliana, 

utilitzant tècniques de cultiu in vitro i, per altra banda, l’estudi de la implicació de la proteïna 

CK2 en processos d’estructuració de la cromatina, utilitzant plantes de la línia CK2mut. 

Pel que fa al primer bloc, s’ha aconseguit l’establiment dels cultius cel·lulars de les 

línies de les subunitats de CK2 fusionades a GFP o YFP (excepte β2-YFP i β4-YFP) i un 

nivell d’inducció del transgèn que ens permetrà utilitzar aquests cultius en experiments futurs 

de regulació de l’activitat de l’enzim per canvis en la localització subcel·lular de les subunitats 

que el composen. També s’ha obtingut el cultiu cel·lular de la línia CK2mut, però, en aquest 

cas, s’han produït fenòmens de silenciament del transgèn. El silenciament pot ser 

traduccional o transcripcional  però, fins ara, no tenim dades suficients per concloure a quin 

nivell s’ha produït en el cas del cultiu CK2mut.  Podríem tenir silenciament tant del receptor 

de glucocorticoides com del transgèn de CK2mut. El silenciament de la traducció del receptor 

de glucocorticoides al qual s’uneix la dex, el factor de transcripció GVG, impediria que hi 

hagués activació de la transcripció del transgèn. Tal i com mostren els nostres resultats, en 

les cèl·lules CK2mut hi ha transcripció del receptor GVG, per tant, podem descartar el 

silenciament transcripcional d’aquest gen però, no disposem d’informació sobre la traducció 

del transcrit ni de l’estructura i estabilitat de la proteïna en el cultiu cel·lular. Per altra banda, 

l’augment de l’expressió del marcador TSI observat en els cultius CK2mut, recolza l’opció 

d’un silenciament transcripcional del transgèn. El procés d’obtenció del cultiu cel·lular hauria 

produït canvis en l’estructura de la cromatina que afectarien a l’estabilitat del genoma. En 

estudis previs ja s’ha observat el fet que l’expressió de TSI augmenta en les suspensions 

cel·lulars [39]. A més, el TSI present en el genoma de plantes wild-type (wt) és estimulat a 

produir RNA en un gran nombre de mutants afectats en el manteniment del silenciament 

transcripcional i que corresponen a mutants afectats en la metilació i el contingut en 

heterocromatina [38].  

En experiments de caracterització de la línia CK2mut realitzats al nostre laboratori es 

va observar que la inducció del transgèn durant llargs períodes de temps provocava la mort 

de les plantes, fet que era d’esperar, ja que aquest enzim està implicat en la regulació d’un 

nombre elevat de processos. D’altra banda, si es realitzaven induccions de curta durada, els 

efectes no eren letals però, es produïen canvis fenotípics com a conseqüència del bloqueig 

de processos necessaris per al desenvolupament. Entre aquest canvis, es va observar una 

afectació significativa del creixement de l’arrel principal i de la formació d’arrels laterals degut 

a una aturada del cicle cel·lular de les cèl·lules del meristem radicular [26].  



 

 

La implicació de la proteïna CK2 en el control de la divisió cel·lular i en el progrés del 

cicle cel·lular en plantes ja havia sigut prèviament descrita [19,20], sent important l’activitat 

d’aquesta proteïna a les fases G1/S i G2/M, punts de control de la integritat del genoma. En 

Saccharomyces cerevisiae la quinasa CK2 és important també per a les fases G2/M i G1 del 

cicle cel·lular [39] i en l’entrada a cicle des de la fase G0 [22]. Un estudi de l’expressió gènica 

de diferents soques d’aquest llevat, que contenien delecions en una subunitat catalítica o bé 

en una subunitat reguladora, va mostrar que hi havia alteracions en l’expressió de gens 

implicats en vies metabòliques i en un gran nombre de gens regulats pel cicle cel·lular. 

Aquests canvis d’expressió eren específics de subunitat i d’isoforma, molts dels gens afectats 

no tenien trets comuns de regulació i una proporció elevada dels gens codificava per 

proteïnes implicades en l’estructura de la cromatina. Tot això va fer suggerir que la proteïna 

CK2 regula l’expressió gènica de manera global i, que aquesta regulació es basa 

essencialment en processos de remodelació de la cromatina [22]. Els resultats fenotípics de 

la línia CK2mut obtinguts prèviament i la informació adquirida en altres organismes, van 

constituir la base per al segon bloc d’aquest treball. 

 Amb la finalitat d’observar si la quinasa CK2 de sistemes vegetals, en aquests cas 

d’Arabidopsis thaliana, està implicada en la regulació de l’expressió gènica a nivell global, és 

a dir, a partir de l’estructuració i modificació de la cromatina, es van realitzar diversos assajos 

de sensibilitat a la digestió amb MNasa. Els resultats obtinguts mostren que les plantes 

defectives en activitat CK2 són més sensibles a la digestió i, per tant, presenten una menor 

condensació de la cromatina que les plantes control. Això ens permet afirmar que l’activitat 

CK2 en Arabidopsis és necessària per al manteniment de l’estructura de la cromatina i, per 

tant, la naturalesa pleiotròpica d’aquest enzim podria dependre, en últim terme, d’aquesta 

funció.  

El pas inicial de la compactació del DNA en la cromatina és la incorporació de les 

histones H3/H4, procés modulat per la xaperona CAF-1 en la fase S del cicle cel·lular [29].  Si 

considerem que la CK2 està implicada en l’estructuració de la cromatina, aquest pas podria 

ser un punt clau de l’acció de l’enzim. Per aquest motiu, es va analitzar l’expressió de les tres 

subunitats que constitueixen aquesta xaperona en plantes: FAS1, FAS2 i MSI1. Únicament 

l’expressió del gen FAS1 es va veure reduïda de manera significativa en les plantes sense 

activitat CK2. L’expressió d’aquest gen mostra un pic en la fase S del cicle cel·lular [40] , fase 

en la qual també s’observa un pic en l’activitat CK2 [19, 20]. 

La proteïna CAF-1 està implicada en la regulació de l’expressió gènica. D’una banda 

s’ha observat que mutants fas1 tenen un menor contingut en heterocromatina [41, 42], fet 

que concorda amb el descens d’heterocromatina observat en les plantes CK2mut i, d’altra 

banda, l’estat transcripcional dels gens eucromàtics també està afectada en aquests mutants: 

es produeix una sobreexpresió de gens implicats en la fase S tardana i de gens de reparació 

de DNA que són característics del checkpoint o punt de control del cicle cel·lular a G2. 

Aquests canvis transcripcionals es produeixen per modificació de les marques epigenètiques 



 

 

a les regions de regulació d’aquests gens [43]. Els mutants fas1 d’Arabidopsis mostren 

hipersensibilitat a una varietat d’agents genotòxics, entre ells, la radiació ionitzant [44,45]. 

Aquest fenotip també ha sigut observat en plantes CK2mut sotmeses a raigs γ en 

experiments realitzats per altres membres del grup. La manca d’activitat CAF-1 pot provocar 

inestabilitat genòmica com a conseqüència del retard en l’ensamblatge de les histones. La 

resposta cel·lular als defectes de formació de la cromatina en la fase S es tradueix en 

l’activació de gens del punt de control de l’estabilitat genòmica a G2 [29]. A més, l’alteració 

de la funció de les xaperones d’histones NAP1 i NRP, implicades en la dinàmica de 

l’heterodímer H2A-H2B, augmenta el bloqueig en G2 [30]. 

La integritat del genoma està constantment desafiada tant per agents exògens com 

endògens que causen danys en el DNA. Les cèl·lules han evolucionat mecanismes de 

resposta al dany del DNA per tal de contrarestar el efectes genotòxics d’aquestes lesions. El 

dos principals mecanismes de resposta són l’activació dels checkpoints del cicle cel·lular i la 

reparació del DNA. Per ambdós, la remodelació de la cromatina és un prerequisit [46].  

Exemples d’aquest fet en plantes ho són 1) els gens PICKLE i DDM1 que formen part de la 

família de les ATPases remodeladores de la cromatina SWI2/SNF2  d’Arabidopsis. Els 

mutants ddm1 presenten una reducció de la metilació del DNA, dispersió de 

l’heterocromatina i són hipersensibles a la radiació ionitzant [32] i 2) el gen MIM que codifica 

per una proteïna amb homologia a les proteïnes de la família SMC (Structural Maintenance of 

Chromosomes), moduladores de la condensació i segregació cromosòmica, de la cohesió de 

les cromàtides germanes, de la repressió transcripcional i de la recombinació homòloga 

intracromosòmica. Les plantes atmim presenten hipersensibilitat a la radiació UV, IR i a la 

mitomicina C [47]. L’anàlisi de l’expressió d’aquest gen per SQ-RT-PCR mostra una reducció 

significativa de l’acumulació del transcrit en les plantes CK2mut, per tant, és una altra 

evidència del control que la CK2 exerceix a nivell de transcripció sobre gens implicats en el 

manteniment de l’estructura de la cromatina i, a més, en aquest cas, sobre un gen que podria 

estar implicat en la reparació ràpida dels danys de doble cadena en el DNA [48]. 

En el grup d’investigació on s’ha dut a terme aquest treball es van realitzar 

experiments d’hibridació de microarrays per estudiar l’efecte de la supressió de l’activitat CK2 

sobre l’expressió global de gens. Els resultats inicials d’aquest anàlisi mostren que hi ha 

canvis en l’expressió de gens implicats en l’estructura de la cromatina. En el grup de gens 

que es troben reprimits hi ha els gens DDM1, PICKLE, MET1 (metiltransferasa 1, metila el 

DNA en les illes CpG), les xaperones NAP1 i NRP, HDA14 (Histona deacetilasa), SUVH6 

(metiltransferasa de les histones), HMGB4 i HON5 (Proteïnes HMG: proteïnes no histones 

amb funció estructural) i, diversos gens que codifiquen per a les histones canòniques i les 

variants transcripcionals. 

A banda d’intervenir en la regulació transcripcional de gens implicats en l’estructuració 

de la cromatina, la CK2 pot influenciar aquest procés d’una manera més directa, modulant 

l’activitat de les proteïnes via fosforilació i interacció proteïna-proteïna. La fosforilació de les 



 

 

proteïnes HMGB de blat de moro per part de la CK2 en modula la seva estabilitat i la 

interacció amb el DNA [49]. Aquesta seria un altra de les línies que es podrien estudiar en un 

futur. 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 

 

A partir dels resultats exposats es dedueixen les següents conclusions: 

 

1. S’han obtingut i establert els següents cultius cel·lulars de les línies d’Arabidopsis 

que contenen les subunitats de CK2 fusionades a una proteïna fluorescent: αB-GFP, 

αC-GFP, β1-YFP, β3-YFP. En totes aquestes línies s’ha pogut detectar 

fluorescència, fet que indica que les construccions es transcriuen i tradueixen 

eficientment. 

 

2. S’ha obtingut el cultiu cel·lular del mutant dominant negatiu de CK2 (línia CK2mut). 

En aquesta línia cel·lular, però, la inducció del transgèn ha estat inhibida per 

fenòmens de silenciament gènic. L’augment transcripcional del marcador TSI 

suggereix que el silenciament es produeix probablement a nivell transcripcional, 

durant el procés d’obtenció de les línies cel·lulars, basat en la desdiferenciació 

cel·lular i múltiples rondes de replicació i divisió mitòtica.  

 

3. Les digestions dels extractes nuclears amb nucleasa micrococal han demostrat que 

la cromatina de les plantes CK2mut és més sensible a aquest enzim que la de les 

plantes wild-type (wt). Aquestes dades suggereixen que s’han produït canvis en 

l’empaquetament de la cromatina i, que el contingut en heterocromatina de les 

plantes CK2mut és menor que en les wt. 

 

4. Diversos gens implicats en l’estructuració de la cromatina estan reprimits en les 

plantes CK2mut. Entre ells, es poden destacar els gens FAS1 (una subunitat de 

CAF1, proteïna que actua com a xaperona dels dímers d’histones H3-H4) i MIM (que 

codifica per una proteïna amb homologia a les proteïnes de la família Structural 

Maintenance of Chromosomes). Aquests resultats corroboren les conclusions 

obtingudes en l’apartat 3) i, recolzen la hipòtesis de que l’activitat CK2 és necessària 

per al manteniment de l’estabilitat genòmica i per al control global de la transcripció. 
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  TAULA 1: seqüència dels encebadors utilitzats en la PCR i la RT-PCR 

Gen Seqüència encebadors 
Nº  

cicles 
Tann 

(ºC) 

Longitut 
producte 

(pb) 

F 5’-CATACGATGTTCCAGATTACGC-3’ CK2 
mutada 

HACK2aK63M 
R 5’-TAGTCATCCTGATCACCCCA -3’ 

32 60 144 

F 5’-CCCTGCATGTATGACCAATG -3’ Receptor 
DEX 

GVG 
R 5’-TCATGCATGGAGTCCAGAAG-3’  

30 60 272 

F 5’-TGAGCACGCTCTTCTTGCTTTCA-3’ 
EF-1α AT5G60390 

R 5’-GGTGGTGGCATCCATCTTGTTACA-3’ 
30 60 75 

 

TAULA 2: seqüència dels encebadors utilitzats en la SQ-RTPCR 

Gen Seqüència encebadors 
Nº  

cicles 
Tann 

(ºC) 

Longitut 
producte 

(pb) 

F 5’-TGAAGTCGCACGAGAGGATA -3’ 
MIM AT5G61460 

R 5’-TGACTCAAAGCCGAGGATG -3’ 
34 60 110 

F 5’-TTTCGAGGATAGTCGTTGGC-3’ 
FAS1 AT1G65470 

R 5’-CTGCAGGTTGTGGTTTTGTG-3’ 
38 61.8 154 

F 5’-GTCGCTCCAATTGCAGTCTT -3’ 
FAS2 AT5G64630 

R 5’-CATCTTGTGAGGACAGTGCC -3’  
36 61.8 99 

F 5’-GCACCGCTCTTCACACATTTG-3’  
MSI1 AT5G58230 

R 5’-TCGATCCTGCTAAGGTCCCAA-3’  
33 60 132 

F 5’-TGAGCACGCTCTTCTTGCTTTCA-3’ 
EF-1α AT5G60390 

R 5’-GGTGGTGGCATCCATCTTGTTACA -3’ 
25 60 75 

Gen Seqüència encebadors 
Nº  

cicles
Tann 

(ºC) 

Longitut 
producte 

(pb) 

F 5’-TTGTTCACCAGATAAGCTCAGTGCCCTC-3’ 
TSI  

R 5’-GGGAATGGTATCAGATCCTAACAGTGTGG-3’ 
 61 128 

F 5’-TGAGCACGCTCTTCTTGCTTTCA-3’ 
EF-1α AT5G60390 

R 5’-GGTGGTGGCATCCATCTTGTTACA-3’ 
 61 75 

TAULA 3: seqüència dels encebadors utilitzats en la Q-PCR 
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