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2 Objectius 

1. Generar un model de malaltia mitocondrial humana en Drosophila melanogaster tot 

afectant la traducció genètica mitocondrial. 

 

1.1 Mitjançant ARNi (ARN d’interferència), generar organismes parcialment deficients en la 

seril-ARNt sintetasa mitocondrial (DmSRS2). 

 

1.2 Analitzar els efectes del silenciament de la DmSRS2 en la funció d’aminoacilació. 

 

1.3 Caracteritzar el fenotip en resposta a la reducció de la DmSRS2 a nivell global o 

restringida a teixits concrets. 

 

1.4 Examinar els efectes de la interferència de la DmSRS2 en la morfologia, la biogènesi i la 

funció mitocondrials. 

 

1.5 Generar una soca transgènica de D. melanogaster que expressi la seril-ARNt sintetasa 

mitocondrial humana, com a possible sistema de rescat de les soques deficients en la 

DmSRS2 nativa. 

 

2. Caracteritzar una nova proteïna de Drosophila melanogaster similar a la seril-ARNt 

sintetasa mitocondrial (SLIMP). 

 

2.1 Estudiar la proteïna SLIMP en referència a la seva distribució filogenètica, activitat 

enzimàtica, conformació, localització subcel·lular i patró d’expressió. 

 

2.2 Investigar les implicacions funcionals del silenciament de SLIMP, in vivo, en Drosophila 

melanogaster, per mitjà de l’ARNi. 






