
RESUM 

El virus de la tristesa dels cítrics (Citrus tristeza virus, CTV) és 

l'agent causal d'una de les malalties virals dels arbres cítrics més 

devastadores en el món. CTV està restringit al floema en el seu hoste 

cítric natural, i ha desenvolupat tres proteïnes supressores del 

silenciament que actuen a nivell intra (p23 i p20) i intercel·lular (p20 i 

p25) per a superar la forta defensa antiviral de l'hoste cítric. La 

interferència de RNA, una aproximació basada en l'ús de dsRNA per 

desencadenar el silenciament de RNA, ha sigut utilitzada àmpliament 

per generar plantes transgèniques resistents a virus. Atès l'important 

paper de p23, p20 i p25 en la patogènesi de CTV, hem transformat 

plantes de llima Mexicana amb un vector intró-forquilla que porta la 

seqüència completa en versió no traduïble dels gens p25, p20, p23 i el 

3'- UTR del cep T36 de CTV, per intentar silenciar la seua expressió 

en cèl·lules de CTV infectades. 

S'ha observat resistència completa a la infecció viral en tres 

línies transgèniques, mantenint totes les seues propagacions 

asimptomàtiques i lliures de virus després d'inocular mitjançant 

empelt amb CTV-T36, tant en el portaempelt no transgènic com 

directament sobre la varietat transgènica. L'acumulació de siRNA 

derivats del transgèn va ser necessària però no suficient per aconseguir 

resistència a CTV. En propagacions de les línies transgèniques 

immunes inoculades amb un cep de CTV divergent, la resistència va 

ser parcialment superada, destacant la importància de la identitat de 

seqüència en el mecanisme subjacent al RNAi. Aquesta és la primera 



evidència que és possible aconseguir resistència completa a CTV a un 

hoste cítric molt sensible, actuant simultàniament sobre els tres 

supressors virals de silenciament mitjançant RNAi. La proteïna p23 

codificada pel virus és, a més a més, un important factor de 

patogenicitat. L'expressió ectòpica de p23 en plantes de cítrics 

transgènics indueix aberracions fenològiques semblants a símptomes 

de CTV. Per estudiar amb més detall el paper de p23 en la patogènesi 

de CTV, es va utilitzar per transformar llima Mexicana, el gen p23 de 

CTV T36 i tres versions truncades de la mateixa sota el control del 

promotor Cauliflower mosaic virus 35S. Només la versió truncada que 

expressa els aminoàcids de l'1 al 157 (p23158-209) va induir 

símptomes similars als produïts per CTV, encara que més suaus que 

els induïts per l'expressió de la proteïna p23 sencera (209 aminoàcids), 

permetent delimitar la regió responsable de la patogènesi de p23 en 

cítrics a un fragment de 157 aminoàcids que inclou el dit de zinc i els 

motius bàsics flanquejants de la proteïna. L'activitat de p23 com 

supressor de silenciament de RNA en N. benthamiana es perd en tots 

els mutants de p23 provats, indicant que la supressió de silenciament 

implica la majoria de les regions de la proteïna. Per aprofundir més en 

el paper de p23 en la patogènesi, en un següent pas hem restringit 

l'expressió de transgens derivats de p23 a cèl·lules associades al 

floema de llima Mexicana mitjançant l'ús del promotor específic de 

floema de Commelina yellow mottle virus (CoYMV). Es va 

transformar llima Mexicana amb construccions que portaven el gen 

p23 complet, ja siga del cep agressiu de CTV T36 o T317, o un 

fragment que comprèn el dit de zinc i els motius bàsics flanquejants de 



la primera, ja siga sota el control del promotor de CoYMV o del 

promotor constitutiu 35S. L'expressió d'aquestes construccions en el 

floema va donar lloc a aberracions semblants als símptomes específics 

de CTV, però no als símptomes inespecífics observats quan 

s'expressava p23 de manera constitutiva. D'altra banda, l'aparença i 

intensitat de les aberracions fenotípiques més notòries similars a 

símptomes  induïts per CTV, generades per l'expressió específica en 

floema del gen p23 es relacionava positivament amb l'agressivitat del 

cep d’origen utilitzat. A més, l'expressió en teixits floemàtics del 

fragment de p23 que comprèn el domini de dit de zinc i els motius 

bàsics flanquejants va ser suficient per induir símptomes semblants als 

produïts per la infecció amb CTV, confirmant així que la regió N-

terminal delimitada pels aminoàcids 1 i 157 podria determinar, 

almenys en part, la patogènesi de CTV a llima Mexicana. 

 


