
Les plantes poden modificar els patrons de desenvolupament després de 

percebre certs tipus d’estrés. En Arabidopsis es va identificar PCC1 com a un regulador 

positiu de la transició floral en resposta a l’estrés generat per irradiació amb llum UV-C. 

L’anàlisi de plantes transgèniques pPCC1::GUS mostra que PCC1 s’expressa durant els 

primers dies de desenvolupament a estomes i als feixos vasculars de cotiledons. En 

fulles veritables en formació es detecta tinció GUS a la seua part basal, inclossos els 

fiexos vasculars, i es va estenent completament a tota la superficie de les fulles 

completament formades. Plantes que sobreexpressen construccions de RNAi 

específiques per a PCC1 (iPCC1) presenten reduïts nivells de FT i, conseqüentment, 

una floració més tardana. El mecanisme pel qual PCC1 pot regular la transició floral 

pareix estar relacionat amb alteracions en la transmisió de la senyal per llum. 

Concomitantment, les plantes iPCC1 mostren fenotipus parcialment escotomorfogènics 

sota els diferents tipus de llum assajats de forma independent de la acumulació i 

senyalització de GAs. El transcriptoma diferencial de plantes iPCC1 versus plantes 

silvestres mostra una clara implicació de PCC1 en processos relacionats amb defensa. 

D’acord amb aquest fet, hem observat que les plantes iPCC1 són més susceptibles a la 

infecció amb l’oomicet hemi-biotròfic Phytophtora brassicae i més resistents al fong 

necrotròfic Botrytis cinerea. A més, les plantes iPCC1 presenten una regulació a l’alça 

de gens de resposta a ABA, i una major sensibilitat a aquesta fitohormona per als 

diferents fenotipus analitzats. Finalment, entre els gens alterats a les plantes iPCC1 

s’observa una sobrerepresentació de gens implicats en el metabolisme i el transport de 

lípids. La pèrdua de funció de PCC1 implica una reducció del 70% dels nivells de 

fosfatidilinositol, i en menor mesura d’altres lípids polars com ara la fosfatidilserina o la 

fosfatidilcolina. A més, l’anàlisi de la composició d’àcids greixosos de cada tipus de 

lípids polars revela un major grau d’insaturació de les seues cadenes laterals, 

fonamentalment en la fosfatidilserina i el fosfatidilinositol. PCC1 és una proteïna 

associada a la membrana plasmàtica pel seu extrem carboxi-terminal, el qual és a més 

responsable de la formació d’homodímers. Encara que queda per elucidar el mecanisme 

mijançant el qual PCC1 pot regular processos tan dispars molecularment com ara la 

resposta a patògens i la trancisió floral, hem observat que PCC1 interacciona amb la 

subunitat CSN5 del signalosoma (CSN), el que sugereix que PCC1 podria actuar com 

un regulador de la funció de CSN, i en última instància, de la degradació de proteïnes 

per ubiquitinació.  

	  


