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Objectius

OBJECTIUS

L’objectiu del present treball s’enmarca dins d’un projecte més general dirigit a l’obtenció
de plantes transgèniques d’arròs amb una millora de la resistència a l’atac d’insectes. Així
mateix, es plantejà evaluar la utilitat de determinades proteïnes i pèptids com a agents
antifúngics, aplicables a la transformació de plantes (incloent l’arròs) i protecció front a
fitopatògens. Per a la millora de la resistència de l’arròs a l’atac d’insectes, i centrant-nos en
el lepidòpter Chilo suppressalis, s’utilitzà el gen de blat de moro que codifica per un inhibidor
de proteases, el gen mpi (Maize Proteinase Inhibitor). Per altra banda, amb l’objectiu de la
millora de la resistència de l’arròs a patògens, s’estudiaren les característiques antifúngiques
de la Cecropina A i de pèptids sintètics derivats d’ella. Així mateix, s’analitzaren les
propietats antifúngiques de la proteïna AFP (Antifungal Protein) d’Aspergillus giganteus.
Els objectius concrets d’aquest treball de recerca, encaminats vers l’assoliment d’aquest
objectiu més general, són els que s’anumeren a continuació:
I. Expressió del gen mpi (Maize Proteinase Inhibitor) de blat de moro en plantes
d’arròs:

• Expressió del gen mpi en plantes d’arròs sota control d’un promotor constitutiu i
evaluació de les propietats de resistència de les plantes transgèniques a la
infestació amb larves de Chilo suppressalis.
• Efecte de l’expressió del gen mpi en plantes transgèniques d’arròs, en el pes i
desenvolupament larvari de Chilo suppressalis, i sobre les proteases digestives
de Chilo suppressalis.
• Anàlisi funcional del promotor del gen mpi en plantes transgèniques d’arròs.
• Expressió del gen mpi sota control del seu propi promotor (expressió induïble) en
plantes d’arròs, i efecte de la seva expressió en el pes i desenvolupament larvari
de Chilo suppressalis.

II. Activitat antifúngica de proteïnes i pèptids d’origen no vegetal front fitopatògens:

• Activitat de la cecropina A i dels pèptids sintètics, Pep3 i Trimer-Pep3, derivats de
la mateixa sobre fongs fitopatògens.
• Activitat de la proteïna AFP (Antifungal Protein) d’Aspergillus giganteus front fongs
fitopatògens.
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