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Resum 

Les proteïnes HMGA humanes són proteïnes nuclears d’alta mobilitat electroforètica que poden 

modificar la conformació espacial del DNA, regulant l’expressió de nombrosos gens. Se sap que 

la interacció es dóna a través d’uns motius d’unió al DNA anomenats AT-hooks, que s’uneixen a 

regions riques en ATs del DNA. D’aquesta manera les HMGAs influeixen en molts processos 

cel·lulars normals com són el creixement, la diferenciació cel·lular o la reparació del DNA. 

D’altra banda, les proteïnes HMGA estan relacionades amb nombrosos processos patològics, 

entre ells el càncer.  

Per a comprendre el mecanisme d’acció d'aquestes proteïnes cal determinar l’estructura 

tridimensional dels complexos d’aquestes amb el DNA. Amb aquesta finalitat en aquest treball 

es persegueix l’obtenció de co-cristalls de la proteïna HMGA1a i els seus fragments amb 

oligonucleòtids sintètics rics en seqüències ATs. Igual d’important és la cristal·lització d’aquests 

mateixos oligonucleòtids amb pèptids corresponents a les regions AT-hook, ja que al ser 

seqüències molt més curtes podrien ser més fàcilment cristal·litzables i ens aportarien també 

informació de com interaccionen específicament amb zones riques en ATs. 

En primer lloc, s’ha obtingut la proteïna HMGA1a humana (i els seus fragments) a partir de la 

seva expressió en un cultiu bacterià d’Escherichia coli utilitzant la tecnologia del DNA 

recombinant. Posteriorment s’ha purificat aquesta proteïna fins al grau adient pels experiments 

de cristal·lografia. Aquesta purificació s’ha realitzat mitjançant la cromatografia de bescanvi 

catiònic. D’altra banda, s’ha obtingut un nou mutant de la proteïna HMGA1b, l’HMGA1b(1-90), 

mitjançant la tècnica de la mutagènesi dirigida per a futurs assajos de cristal·lització. 

En una segona etapa, s’han dut a terme diferents assajos cristal·logràfics fent servir la tècnica de 

difusió de vapor amb gota penjada, tant del complex DNA-HMGA1a com dels complexos 

DNA-pèptid. S’han realitzat un centenar de proves cristal·logràfiques i s’han congelat un total de 

31 cristalls. Alguns d’aquests cristalls s’han difractat a les instal·lacions de la Plataforma 

Cristal·logràfica del Parc Científic de Barcelona.  

Finalment hem proposat un model estructural per a un complex oligonucleòtid-pèptid congelat 

en estudis anteriors. A partir dels diagrames de difracció d’aquest cristall hem trobat els 

paràmetres de cel·la, el grup espacial i l’empaquetament.  
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1 Glossari 
Ac: acetat. 

Amp:  antibiòtic ampicil·lina. 

Ampr: resistència a l’antibiòtic ampicil·lina. 

Aprox.: aproximadament. 

AT:  adenina i timina. 

AT-hooks: zones de les proteïnes que es caracteritzen per interactuar amb el solc estret del DNA 

amb seqüències AT. 

AU-PAGE: gel electroforètic de poliacrilamida- àcid acètic- urea. 

Cac: cacodilat (dimetil-arsenat).  

CM:  carboximetil cel·lulosa. 

Cp.: càpsula. 

C-terminal:  extrem carboxi terminal d’un pèptid o d’una proteïna. 

DMSO: dimetilsulfòxid 

DNA:  àcid desoxiribonucleic. 

DO: densitat òptica. 

ERSF: European Synchrotron Radiation Facilities.  

Fig.: figura. 

Fr.: fracció. 

FT: flow through (nom que s’assigna al volum eluït que és recull mentre s’introdueix la mostra 

de partida a una columna cromatogràfica). 

GPAU: gel electroforètic de poliacrilamida- àcid acètic- urea. 

HEPES: N-[2-hidroxietil]piperazina-N’[2-àcid etansulfònic]. 

HMG:  High Mobility Group. 

IPTG:  isopropil-β-D-tiogalactopiranòsid. 

Isoprop.: isopropanol (2-propanol). 

Lac: lactosa. 

LB:  medi Luria-Bertani.  
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MES: àcid 2-morfolinoetanosulfònic. 

MP:  mostra de partida (nom que s’assigna a la mostra que s’introdueix a la columna 

cromatogràfica). 

MPD:  2-metil-2,4 pentanodiol. 

MWCO:  massa molecular límit (de l’anglès molecular weight cut off). 

O.N.: tota la nit (de l’anglès overnight). 

p.: pàgina. 

pb: parell de bases. 

PEG: polietilenglicol.  

pET:  plasmid for Expression by T7 RNA polymerase. 

PSA: persulfat amònic. 

rpm:  revolucions per minut. 

SDS: dodecil sulfat de sodi. 

SDS-PAGE: gel poliacrilamida-SDS. 

TCA:  àcid tricloroacètic. 

TEMED:  N,N,N’,N’-tetrametilendiamina. 

Tm: temperatura de fusió. 

Tris:  tris(hidroximetil)aminometà. 

Tritó X-100:  Èter octilfenòlic del decaetilenglicol. 

UV:  ultraviolat/da. 

v.: veure. 
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2 Prefaci 

2.1 Origen del treball 

Quan es va emprendre l’estudi de les proteïnes nuclears es va descobrir que, a més de les 

histones, en el nucli hi havia altres proteïnes bàsiques més minoritàries. Es van classificar en dos 

grups: les proteïnes de baixa mobilitat electroforètica i les d’alta mobilitat electroforètica. Aquest 

últim grup ha estat més estudiat i rep el nom d’HMG (High Mobility Group). Són proteïnes 

capaces d’interaccionar amb el DNA i afectar les funcions relacionades amb aquest de diferents 

maneres. 

Es va veure que una família de proteïnes d’aquest grup, les HMGA, estan relacionades amb el 

càncer. Les proteïnes HMGA estan sobreexpressades en tumors, i altes concentracions 

d’aquestes proteïnes es correlacionen amb l’augment de la malignitat i el potencial de produir 

metàstasi. Aquestes proteïnes es caracteritzen per tenir tres dominis AT-hook i un extrem C-

terminal acídic. Les HMGAs no tenen una estructura tridimensional definida, però se sap que 

l’element central dels AT-hook adopta una estructura definida a l’interaccionar amb el DNA en 

zones riques en ATs. No es coneixen, però, els detalls d’aquesta interacció. 

És per això que considerem de gran interès, poder conèixer l’estructura d’aquesta proteïna i com 

interacciona amb el DNA per tal de contribuir en l’estudi de noves estratègies contra el càncer. 
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3 Plantejament i objectius 

L’objectiu últim d’aquest treball és l’obtenció de l’estructura tridimensional dels complexos de la 

proteïna HMGA1a amb oligonucleòtids sintètics de seqüències específiques, així com la dels 

complexos que formen diferents pèptids sintètics de seqüències similars als AT-hooks de la 

proteïna amb aquests mateixos oligonucleòtids. Cal destacar, a més, que l’estudi del 

polimorfisme de les seqüències riques en ATs és també de gran interès per si mateix.  

Aquest objectiu comporta diferents etapes. En primer lloc, l’obtenció de la proteïna HMGA1a 

pura, en segon lloc la realització de proves cristal·logràfiques (tant amb proteïna com amb 

pèptid) i finalment l’anàlisi de les dades obtingudes per difracció de raigs X per a resoldre 

l’estructura del complexos.  

D’altra banda, es va creure que seria de gran interès l’obtenció d’un nou mutant de la proteïna 

HMGA1b que podria ser més fàcilment cristal·litzable en futurs assajos, degut a l’eliminació 

d’un fragment de la seva seqüència.  

Així doncs, aquest treball abasta diferents passos: 

- Obtenció de la proteïna HMGA1a amb la tècnica del DNA recombinant. 

- Purificació de la proteïna HMGA1a mitjançant cromatografia. 

- Determinar les condicions de cristal·lització dels complexos, tant d’aquesta proteïna com 

de pèptids sintètics amb seqüència similar als AT-hooks amb oligonucleòtids rics en ATs, 

mitjançant la tècnica de difusió de vapor en gota penjada. 

- Difracció de raigs X en el sincrotró de Grenoble ESRF o a la Plataforma Cristal·logràfica 

del Parc Científic dels millors cristalls obtinguts i anàlisi dels diagrames de difracció 

mitjançant diferents programes informàtics per tal de determinar finalment l’estructura 

tridimensional de les cadenes de DNA i la interacció amb la part proteica. 

- Obtenció d’un nou mutant de la proteïna HMGA1b, l’HMGA1b(1-90), mitjançant la 

tècnica de la mutagènesi dirigida. 
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4 Introducció: el DNA i les proteïnes HMGA 

En aquest apartat es parlarà d’alguns aspectes teòrics del DNA i de les proteïnes HMGA per tal 

de fer més comprensible el seguiment d’aquest treball. 

4.1 El DNA 

El DNA és un biopolímer format per la unió de nucleòtids amb un enllaç fosfodièster. Un 

nucleòtid és una molècula constituïda per la unió d’una base nitrogenada, un sucre (concretament 

la 2-desoxiribosa) i un fosfat. Les bases nitrogenades són anells aromàtics de dos tipus: purines i 

pirimidines. Les purines són la guanina (G) i l’adenina (A) i les pirimidines són la timina (T) i la 

citosina (C).  

 

Fig. 4.1. Enllaç fosfodièster entre dos nucleòtids. Podem observar com es forma l’enllaç entre el carboni 3’ d’un 

sucre i el carboni 5’ de l’altre i la composició d’un nucleòtid (fosfat, pentosa i base nitrogenada). 

Funció 

Les molècules de DNA es caracteritzen per codificar i transmetre la informació genètica. En 

primer lloc codifiquen, a través dels gens, la informació necessària per a la síntesi d’una 

determinada proteïna. I en segon lloc poden replicar-se, és a dir copiar la cadena de DNA, per a 

transmetre la seva informació al dividir-se la cèl·lula.  
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Estructura 

Watson i Crick [1], basant-se en anàlisis químiques i estudis de difracció de raigs X, van 

proposar un model de DNA que consisteix en dues cadenes de nucleòtids enrotllades l’una sobre 

l’altra, formant una hèlix (forma B). Les bases nitrogenades se situen a l’interior de l’hèlix i les 

pentoses i els fosfats formen l’esquelet de la molècula.  

Les cadenes de DNA són complementàries. Sempre queden enfrontades una base nitrogenada 

purínica amb una pirimidínica formant ponts d’hidrogen entre elles, concretament l’adenina (A) 

amb la timina (T) amb dos ponts d’hidrogen i la guanina (G) amb la citosina (C) amb tres (veure 

figura 4.2). A més a més, les cadenes són antiparal·leles, les pentoses d’una queden en posició 

inversa respecte a l’altra. 

La forma B, que és la que es troba normalment als éssers vius, té 10 parells de bases per volta, 

cada volta té una longitud de 3,4 nm (pas d’hèlix) i el diàmetre de l’hèlix és de 2,0 nm. 

 

Fig. 4.2. Esquema de l’estructura secundària del DNA. Observem l’esquelet sucre-fosfat que forma l’hèlix i com 

les bases nitrogenades queden al seu interior aparellades A-T i C-G. També apreciem el solc menor i major. 

A part de la forma B existeixen la forma A, C, D i Z que varien en els paràmetres 

conformacionals de la doble hèlix: pas d’hèlix, separació entre residus, l’angle de gir per residu, 

el nombre de parells de bases per volta i el tipus d’enllaç glicosídic. 
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Interès de les seqüències AT 

L’objectiu d’aquest treball es centra en la interacció de la proteïna HMGA1a justament amb 

seqüències riques en els parells de bases A i T. Però aquest tipus de seqüències són també de 

gran interès per si mateixes [2].   

Una de les característiques del genoma humà, i en general de tots els organismes eucariotes, és la 

gran quantitat de DNA amb funció desconeguda. Concretament, entre un 90% i un 97% del 

genoma està format per seqüències més o menys repetitives que no són traduïdes a proteïnes. 

Entre aquestes abunden les seqüències riques en parells de bases ATs [3], [4] i [5]. Un exemple 

d’aquesta característica del DNA es troba en l’ameba Dictyostelium discoideum, que posseeix un 

contingut en ATs d’un 78% [6]. D’altra banda algunes seqüències ATs, sense ser codificants, 

juguen un paper molt important en el metabolisme del DNA. Aquest alt contingut en ATs pot 

jugar un rol estructural en la funció del genoma. 

Per aquestes raons existeix un interès considerable en l’estudi del polimorfisme que presenten 

aquestes seqüències riques en ATs [7] i [8]. Amb la comprensió de l’estructura d’aquestes 

seqüències es pretén poder entendre millor la seva funció. S’han descrit amb anterioritat diverses 

formes del DNA per aquestes seqüències riques en ATs com són la forma B [7], la forma B 

modificada [9] i la forma D [10] (aquesta forma es troba a humitats molt baixes i té 8 parells de 

bases per volta).  

També s’ha descobert en el nostre laboratori que les seqüències alternatives ATs poden adoptar 

l’aparellament Hoogsteen que no s’havia trobat abans en una estructura en doble hèlix 

antiparal·lela [11]. En el parell de bases del tipus Hoogsteen l’adenina gira 180º al voltant de 

l’enllaç glicosídic, d’aquesta manera els ponts d’hidrogen que es formen entre l’adenina i la 

timina són diferents de l’aparellament Watson-Crick.   
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4.2 Les proteïnes HMGA 

Les proteïnes són macromolècules formades per diferents aminoàcids units amb un enllaç 

peptídic entre ells i amb diverses funcions importants dins del nostre organisme. 

A l’estudiar les proteïnes nuclears, es va descobrir que, a més de les histones, s’hi trobaven altres 

proteïnes més minoritàries. Es van classificar en dos grups segons la seva mobilitat 

electroforètica, les low mobility group (LMG) i les high mobility group (HMG). Dins del grup de 

les HMG es va veure que existien tres famílies diferents: HMGA, HMGB i HMGN. Les 

proteïnes HMG són totes proteïnes nuclears i totes elles poden interactuar o competir amb la 

histona H1 [12], però cada família posseeix una estructura i una funció diferents (taula 4.1).  

 HMGB 
(HMG -Boxes) 

HMGN 
(HMG -Nucleosome 

binding) 

HMGA 
(HMG- AT-hook) 

Nom antic HMG-1/2 HMG-14/17 HMG-I/Y 

Funcions 
Promoure la transcripció de 

molts gens a través de diversos 
mecanismes 

Millora l’accessibilitat dels 
factors de transcripció en la 

unió amb la cromatina  

Actua com un factor estructural de 
transcripció que regula l’expressió 

de nombrosos gens 

Activitat 
S’uneixen al solc estret del DNA 
amb especificitat de seqüència 

limitada o inexistent 

S’uneixen al nucleosoma 
entre les voltes del DNA i 

l’octàmer d’histones 

S’uneixen al solc estret del DNA 
en regions riques en seqüències 

AT 

Motius 
funcionals 

Contenen dos dominis HMG-
box en tàndem 

Domini d’unió al 
nucleosoma i domini de 

desplegament de la 
cromatina 

Contenen el motiu funcional AT-
hook 

Nombre 
d’aminoàcids Aprox. 200 Aprox. 100 Aprox. 100-180 

Tipus B1, B2, B3 N1, N2, N3a, N3b, N4, N5 A1a, A1b, A1c, A2 

Taula. 4.1. Taula on es detallen algunes de les característiques principals de les tres famílies de proteïnes 

HMG [13].  

Pel que fa a les HMGA, objecte del nostre estudi, se sap que als humans existeixen dos gens que 

donen lloc a dos tipus de proteïnes HMGA, les A1 i les A2. Dins del primer grup es produeixen a 

la vegada tres tipus diferents de proteïnes per splicing alternatiu (1a, b i c). Hem treballat amb el 

tipus HMGA1a i l’HMGA1b.  
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Funció 

Les proteïnes HMGA participen en una amplia varietat de processos nuclears actuant com un 

factor estructural de transcripció que regula l’expressió de nombrosos gens [14]. Per tant, aquesta 

interacció influeix en diversos processos biològics normals com el creixement, la proliferació, la 

diferenciació i la mort [15]. Podem dir que les proteïnes HMGA interactuen amb el DNA de tres 

maneres diferents [16]: 

a) Les proteïnes HMGA interaccionen directament amb el DNA, modificant la seva 

conformació i conseqüentment facilitant la unió a un grup de factors de transcripció. 

Aquesta interacció entre els factors de transcripció i la proteïna genera un complex 

proteic que envolta el DNA (veure. fig. 4.3 a).  

b) Les proteïnes HMGA també poden influir en el procés de transcripció a través 

d’interaccions proteïna-proteïna amb els factors de transcripció modificant la seva 

conformació i augmentant l’afinitat d’aquests per a interactuar amb el DNA (veure fig. 

4.3 b). 

c) Per últim, de forma general, les proteïnes HMGA tenen l’habilitat d’alterar l’estructura 

de la cromatina, unint-se a ella i desplaçant les histones H1. D’aquesta manera activen la 

transcripció de la cromatina ja que aquesta està descompactada DNA (veure fig. 4.3 c). 

 
Fig.4.3. Esquema de les tres vies d’actuació de les proteïnes HMGA [16]. 
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Estructura 

Les proteïnes HMGA tenen estructures primàries molt semblants. Tenen tres regions altament 

carregades positivament, els AT-hooks, que s’uneixen al solc estret del DNA en seqüències 

riques en AT. Per altra banda, la regió C-terminal de la proteïna conté un alt percentatge de 

càrregues acídiques negatives. 

L’estructura primària, és a dir, la seqüència aminoacídica de la família de proteïnes HMGA és la 

que observem a la figura 4.4. Com ja hem comentat treballarem amb la proteïna HMGA1a i la 

proteïna HMHA1b, aquesta última presenta una estructura primària completament idèntica a la 

HMGA1a excepte per una deleció d’onze aminoàcids entre el primer i el segon AT-hook.  

 

Fig 4.4. Seqüències aminoacídiques de les proteïnes HMGA humanes [17]. Els tres dominis AT-hook es 

representen en negreta i tenen càrrega positiva (es ressalta la zona invariable R-G-R-P). La regió acídica C-terminal 

acídica apareix ressaltada en vermell. Els asteriscs indiquen la deleció d’11 aminoàcids que presenta l’HMGA1b 

respecte l’HMGA1a. 

Les proteïnes HMGA en dissolució no posseeixen ni estructura secundària ni terciària definides. 

Se sap, però, que l’element central dels AT-hook  s’estructura a l’interaccionar amb el DNA 

induint canvis estructurals sobre aquest. La seqüència aminoacídica en la zona d’interacció és 

sempre (P)RGRP on la primera prolina pot ser substituïda per una glicina. Estudis d’RMN han 

permès determinar que el fragment RGR (arginina-glicina-arginina) té una estructura totalment 

estirada que s’adapta perfectament al solc estret del DNA en seqüències riques en AT [18] i [19]. 

Cal dir que aquests estudis s’han realitzat amb seqüències riques en AT i amb alguns parells de 

bases C-G. En les figures 4.5 i 4.6 podem observar un model d’interacció de l’AT-hook amb el 

solc estret del DNA. 
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La zona intermèdia entre dos AT-hooks no s’ha pogut caracteritzar per RMN, encara que juga un 

paper decisiu en la interacció. L’objectiu d’aquest treball és intentar caracteritzar també aquesta 

zona per tal de tenir un model més complet de la proteïna HMGA i també provar la interacció 

amb oligonucleòtids de seqüències que continguin únicament parells AT. 

 

Fig. 4.5. Model de la interacció d’un AT-hook amb el DNA [20]. Les cadenes blava i vermella representen 

l’esquelet del DNA i la cinta representa l’esquelet polipeptídic de la proteïna; en groc el domini AT-hook. Podem 

observar com la seqüència central Arg10-Gly11-Arg12 es posiciona en el solc estret.  

 

 

Fig. 4.6. Representació esquemàtica de la interacció d’un AT-hook amb el DNA [19]. Aquesta representació està 

basada en l’estudi d’RMN del complex format pel segon AT-hook de la proteïna HMGA unida al solc estret d’una 

seqüència de DNA rica en ATs. Podem observar diferents vistes en projecció. 
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Les proteïnes HMGA i el càncer 

Les proteïnes HMGA participen en nombrosos processos biològics degut a la seva capacitat de 

reconèixer i alterar l’estructura del DNA i la cromatina. Conseqüentment, les cèl·lules que 

expressen alts nivells de proteïnes HMGA (com les cèl·lules tumorals) tindrien una alteració 

profunda en l’estructura de la cromatina. 

El nivell d’expressió dels gens de la proteïna HMGA és màxim durant el desenvolupament 

embrionari i les ràpides proliferacions cel·lulars, però és menor (o indetectable) en les cèl·lules 

adultes i els teixits diferenciats o que no es divideixen [21]. Per tant, basant-se en les dades 

disponibles es creu que les proteïnes HMGA estan directament implicades en la regulació de la 

proliferació cel·lular, el creixement embrionari i les cèl·lules amb funció mesenquimal. 

Després de l’embriogènesi, l’HMGA es reexpressada en cèl·lules transformades i tumorals. Així, 

en les cèl·lules neoplàsiques transformades el nivell de proteïna HMGA és sovint 

excepcionalment alt amb una correlació entre l’increment de la concentració i el grau de 

malignitat o potencial metastàtic [21] i [22]. Aquesta correlació és tan consistent i estesa que ha 

estat suggerit que l’elevada concentració d’HMGA sigui un marcador de diagnòstic de les 

transformacions neoplàsiques [23] i [24]. Hi ha, gairebé, una perfecta correlació entre la 

sobreexpressió del les proteïnes HMGA i la progressió del tumor en cada tipus de càncer que ha 

estat estudiat (colorectal, de pròstata, de pit, cervical i pulmonar) [22].  

Els factors que regulen l’expressió dels gens HMGA són variats. Existeixen diferents senyals de 

transducció i una varietat de factors de transcripció que participen en el control de l’expressió in 

vivo de la proteïna HMGA [25]. Amb l’estudi d’aquests mecanismes es pretén controlar en un 

futur la sobreexpressió d’aquesta proteïna.  

En el cas del nostre treball creiem de gran interès podem contribuir en aquest camp aportant 

dades sobre l’estructura tridimensional de la proteïna HMGA associada al DNA. 
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5 Materials i mètodes 

5.1 Introducció 

Per a abordar la determinació de l’estructura tridimensional dels complexos de les proteïnes 

HMGA1 amb el DNA, en primer lloc, cal obtenir co-cristalls d’aquesta proteïna (o pèptids de la 

mateixa) amb oligonucleòtids sintètics de seqüència específica. Els pèptids i els diferents 

oligonucleòtids rics en ATs utilitzats en aquest treball han estat sintetitzats a la Universitat 

Pompeu Fabra i l’Institut Pasteur de París, respectivament. En canvi, les proteïnes HMGA1 cal 

obtenir-les a partir de cultius bacterians mitjançant la tècnica del DNA recombinant. 

Posteriorment els cristalls obtinguts es difractaran amb raigs X a les instal·lacions del sincrotró 

de Grenoble ESRF (European Synchrotron Radiation Facilities) o a la Plataforma de 

Cristal·lització del Parc Científic de Barcelona. Finalment, amb l’estudi de les intensitats de les 

reflexions s’abordaria la resolució de l’estructura molecular pel mètode del reemplaçament 

molecular i l’afinament de l’estructura trobada. 

Per tant l’esquema simplificat del procediment de treball seria el següent: 
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5.2 Obtenció de la proteïna 

5.2.1 Transformació, inducció i expressió 

Per tal d’obtenir les proteïnes HMGA1 hem fet servir la tècnica del DNA recombinant. Aquesta 

tècnica consisteix en la introducció d’un vector d’expressió o plasmidi dins d’una cèl·lula hoste. 

En el nostre cas, aquest plasmidi porta associat uns gens determinats que faran que les cèl·lules 

transformades siguin capaces de sintetitzar la proteïna que desitgem. La seva replicació té lloc 

independentment del cromosoma bacterià i presenta marcadors de selecció, com per exemple 

resistència a antibiòtics. 

En el nostre cas hem fet servir el plasmidi pET 7C que conté el gen de la proteïna HMGA1a 

humana. Aquest plasmidi va ser cedit gentilment pel Dr. Reeves (Washington State University) i 

conté també conté un gen que confereix resistència a l’antibiòtic ampicil·lina (gen Ampr). D’altra 

banda per a l’obtenció de la proteïna HMGA1b(1-90) hem fet servir el plasmidi pET 7C però 

contenint aquest cop el DNA corresponent a aquesta forma (figura 5.1). 

 

Fig. 5.1. Esquema del plasmidi pET 7C. A més del gen corresponent a la proteïna HMGA1a humana o a 

l’HMGA1b(1-90) el plasmidi conté el gen Ampr que conferirà al bacteri resistència a l’antibiòtic ampicil·lina. 

El primer pas és la transformació d’una cèl·lula hoste, és a dir, la introducció del plasmidi que 

conté el gen de la proteïna que volem expressar en una cèl·lula hoste. Aquesta ha de tenir una 

elevada velocitat de creixement amb pocs nutrients i ha de ser capaç de mantenir el material 

genètic introduït de forma estable al llarg de les diferents generacions. També ha de produir una 

expressió correcta de la proteïna durant la traducció i ser estable. 

Les cèl·lules hoste més utilitzades són el bacteri Escherichia coli, algunes espècies de Bacillus i 

el llevat Saccharomyces cerevisiae. Per a l’expressió de l’HMGA1 hem fet servir la soca 

Rosetta(DE3)pLysS d’Escherichia coli.  
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El procés de transformació de les cèl·lules hoste no és efectiu al 100%. És a dir, no totes les 

cèl·lules incorporaran el nou material genètic. Així, per tal d’evitar la multiplicació de les 

cèl·lules no transformades i seleccionar només les transformades, s’afegeix ampicil·lina al medi 

de cultiu. Per tant, d’aquesta manera només les cèl·lules transformades seran capaces de créixer 

en presència d’aquest antibiòtic ja que a l’incorporar el plasmidi amb el gen de l’HMGA1 hauran 

incorporat també el gen Ampr (veure figura 5.2). 

 
Fig. 5.2. Esquema del procés de transformació i selecció dels bacteris transformats. 

L’inici de l’expressió de la proteïna per part del bacteri es fa per inducció amb IPTG (isopropil-

β-D-tiogalactòsid). La presència d’aquest inductor fa que es posi en marxa el procés de síntesi de 

la proteïna recombinant (veure l’annex A.1 per a més informació).  

El protocol que hem seguit per a l’expressió de les proteïnes HMGA1 és el que es mostra a 

continuació. Tots el processos s’han de fer a la flama amb material i medi estèril 

 

. 
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Transformació 

1) Sobre 100 µl de cèl·lules competents, o sigui amb la paret cel·lular permeabilitzada, de la 

soca Rosetta(DE3)pLysS d’Escherichia coli afegir 1µl de la dissolució de DNA 

plasmídic (aproximadament 0,1 µg/µl). Fer també un control només amb cèl·lules 

competents. 

2) Deixar 10-20 min en gel. 

3) Xoc tèrmic: 5 min a 37 ºC al bany. 

4) Deixar 2 min en gel. 

Amb aquests tractaments de refredament i escalfament facilitem que el DNA plasmídic entri 

dins de les cèl·lules competents. 

5) Afegir 1 ml de medi LB sense antibiòtics. 

6)  Incubar 1 hora a 37ºC al bany. 

7) Centrifugar durant 2 min a 4000 rpm (micròfuga). Els bacteris queden al fons.  

8) Eliminar sobrenadant fins deixar aproximadament 100 µl. 

9) Resuspendre els bacteris i sembrar-los sobre una placa d’agar contenint LB + Amp (50 

µg/ml) (Cultiu en medi sòlid). 

10) Deixar overnight (O.N.) a 37 ºC a l’estufa. 

11) L’endemà veurem com a la placa de cèl·lules transformades han crescut algunes colònies 

de bacteris, mentre que al control no, ja que les cèl·lules no transformades no són 

resistents a l’antibiòtic. 

Cultiu en medi líquid 

1) Picar una colònia de bacteris transformats sobre un tub amb 3 ml LB + Amp (50 µg/ml).  

2) Incubar a 37ºC i agitació (250 rpm) durant unes 6 hores (fins observar terbolesa al tub). 

3) Abocar cultiu sobre 50 ml LB  + Amp (50 µg/ml).  

4) Incubar a 37ºC i agitació (250 rpm) O.N.  

Inducció de l’expressió  

1) Inocular suficient volum del cultiu anterior en 1 litre de LB + Amp (50 µg/ml) per a 

assolir una DO600 = 0,1-0,2. 

2) Incubar a 37ºC i agitació (250 rpm) fins DO600 = 0,6-0,7. 
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3) Inducció amb IPTG 1 mM. 

4) Incubar a 37ºC i agitació (250 rpm) durant 3 hores. 

5) Centrifugar a 4000 rpm durant 10 min a 4ºC en un rotor GSA. 

6) Eliminar el sobrenadant. 

7) Guardar el sediment (bacteris) a -80ºC fins al seu processat. 

Un cop començada la inducció s’agafaran alíquotes a temps 0 h, 1:30 h i 3 h per a veure 

l’absorbància i fer controls electroforètics del procés en gels de SDS com veurem en l’apartat 

5.3.2. Per tant, farem:  

1) Separar 1 ml per a mesurar DO600. 

2) Agafar una alíquota de 125 µl.  

3) Centrifugar a 4000 rpm durant 5 min (micròfuga). 

4) Eliminar sobrenadant. 

5) Resuspendre el sediment en 30 µl de tampó de mostres per a electroforesi. 

6) Guardar a -20ºC fins al desenvolupament de l’electroforesi.  

Els medis de cultiu que hem fet servir en aquest protocol són els que es recullen a l’annex 

A.2. 

 

5.2.2 Tractament del sediment bacterià 

Per tal d’obtenir la proteïna HMGA1 que s’ha produït a l’interior dels bacteris hem de seguir el 

següent procediment [26]. Per a 1 litre de cultiu: 

1) Resuspendre el sediment en 100 ml de HClO4 al 5%/Tritó X-100 0.5% fred. Ho fem 

pipetejant contínuament fins a obtenir una bona dispersió. 

2) Deixar 30 min en gel com a mínim, invertint de tant en tant. 

3) Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min a 4ºC (rotor GSA, Sorvall) 

4) Descartar el sediment.  

5) Afegir àcid tricloroacètic (TCA) al sobrenadant fins una concentració final del 25% (33.3 

ml). D’aquesta manera fem precipitar la proteïna. 

6) Deixar en gel d’una hora a O.N. invertint de tant en tant. 
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7) Centrifugar a 10000 rpm durant 15 min a 4ºC (rotor GSA, Sorvall). 

8) Descartar sobrenadant. El sediment de proteïna precipitada pot ser fluid, per tant hem 

d’anar amb compte al decantar. 

9) Resuspendre en 30 ml de H2O en tubs Corex de vidre. 

10) Afegir TCA fins a concentració final del 25% (10 ml). 

11) Deixar 30 min en gel (invertir de tant en tant). 

12) Centrifugar durant 10 min a 4ºC (rotor SS34, Sorvall). 

13) Descartar el sobrenadant. 

14) Rentar el sediment amb 60 ml d’acetona acidificada amb 10 mM HCl freda. 

15) Centrifugar a 10000 rpm. durant 10 min a 4ºC (rotor SS34, Sorvall). 

16) Descartar sobrenadant amb compte. Millor fer-ho just acabar de centrifugar i amb l’ajut 

d’una pipeta Pasteur. 

17) Rentar sediment amb 60 ml d’acetona freda (-20ºC). 

18) Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min (rotor SS34, Sorvall). 

19) Descartar sobrenadant amb compte. 

20) Rentar sediment amb 60 ml d’acetona freda (-20ºC). 

21) Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min (rotor SS34, Sorvall). 

22) Descartar sobrenadant amb compte. 

23) Assequem al buit el sediment. 

24) Podem guardar en sec o bé redissoldre’l en el volum i tampó adient per a la seva 

purificació. Conservar a -20ºC. 
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5.3 Purificació de la proteïna 

Un cop realitzat el tractament del sediment bacterià descrit a l’apartat anterior, les proteïnes 

HMGA no es troben encara pures sinó barrejades amb d’altres proteïnes d’origen bacterià. A 

més a més en el cas de la proteïna HMGA1a, com s’explicarà a l’apartat de resultats, durant la 

seva expressió no només es sintetitza la forma sencera de la proteïna sinó també una altra forma 

truncada en el seu extrem C-terminal degut a l’activitat proteolítica residual de la cèl·lula hoste. 

Caldrà també separar aquestes dues formes de la proteïna recombinant ja que per a poder 

cristal·litzar la proteïna serà necessari que sigui el més pura possible. Per a poder assolir el grau 

de puresa requerit per a realitzar els assajos de cristal·lografia, s’ha recorregut a la cromatografia 

de bescanvi iònic. 

 

5.3.1 Cromatografia de bescanvi iònic 

La tècnica de la cromatografia és un procés en el qual els components d’una barreja, dissolts en 

una fase mòbil, es desplacen amb diferent velocitat a través d’una fase estacionària. En el cas de 

la cromatografia d’intercanvi iònic la fase estacionària conté grups carregats que interaccionen 

electrostàticament amb ions de signe contrari a la fase mòbil. Els suports o matrius que 

constitueixen la fase estacionària carregada poden ser polímers sintètics (resines) o polímers 

naturals.  

Si la matriu té grups funcionals d’unió carregats positivament, es tracta d’un sistema d’intercanvi 

aniònic i els contraions de la fase mòbil són anions. De la mateixa manera, l’intercanvi catiònic 

s’aconsegueix amb una matriu amb grups funcionals d’unió amb càrrega negativa i els 

contraions són cations. 

En el cas de la proteïna HMGA1a, al tractar-se d’una proteïna amb càrrega neta positiva, s’ha 

utilitzat la cromatografia de bescanvi catiònic. En aquest treball s’ha utilitzat la matriu MACRO-

PREP 25S (Bio-Rad) seguint el protocol descrit per Reeves i Nissen (1999) [26].  

La matriu s’empaqueta dins d’una columna (de vidre generalment en el nostre cas) que disposa 

en el seu extrem inferior d’un filtre permeable capaç de retenir la matriu però permetre el flux de 

la fase mòbil. L’empaquetament de la matriu a la columna s’ha fet seguint les instruccions del 

fabricant. 

La fase mòbil s’impulsa a través de la fase estacionària mitjançant una bomba peristàltica que, a 

més, ens assegura un flux constant. 
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La cromatografia de bescanvi iònic es desenvolupa en tres etapes ben diferenciades: 

1) Equilibrat de la fase estacionària. En aquesta etapa els grups carregats de la columna 

estan units als contraions (cations en el nostre cas). 

2) Aplicació de la mostra i rentat.  La mostra ha d’estar en la mateixa dissolució emprada 

en l’equilibrat de la columna. Convé centrifugar la mostra abans de carregar-la a la 

columna per a eliminar possibles restes de material insoluble que podrien obturar la 

columna. Les proteïnes amb càrrega neta positiva podran desplaçar els contraions i 

s’uniran a la matriu de la columna. Les proteïnes amb la mateixa càrrega que la matriu no 

s’uneixen i són eluïdes durant el rentat. 

3) Elució de les proteïnes unides a la matriu. Es pot fer per canvis de pH o bé de força 

iònica (més habitualment). Així, si fem passar per la columna dissolucions amb 

concentracions creixents del contraió, eluiran primer les proteïnes menys carregades 

positivament i finalment les de major càrrega positiva, unides més fortament a la matriu. 

Per a poder tornar a utilitzar la columna cal reequilibrar-la passant almenys 10 volums de la 

dissolució d’equilibrat per volum de matriu empaquetada a la columna. 

Les dissolucions utilitzades rutinàriament per a purificar l’HMGA1a han estat les següents: 

 

  Equilibrat: 50 mM KCl, 25 mM KH2PO4, pH 7 

  Gradient: concentracions creixents de KCl 

O bé: 

  Equilibrat: 50 mM NaCl, 25 mM Tris, pH 7 

  Gradient: concentracions creixents de NaCl 

L’aplicació de concentracions creixents a la columna es pot fer de manera gradual (gradient 

continu) o bé de forma esglaonada (gradient isocràtic). El gradient continu és eficaç per a separar 

soluts que tendeixen a sortir en un interval de concentracions d’eluent properes, mentre que el 

discontinu ens permet separar fàcilment altres contaminants de naturaleses més diferents. Durant 

el present treball s’han emprat les dues estratègies. 

El volum eluït de la columna es fracciona mitjançant un col·lector de fraccions automàtic 

programat per a recollir un volum determinat en cada tub. 

Mesurant l’absorbància a 220 nm, regió on absorbeix l’enllaç peptídic entre els aminoàcids de 

les proteïnes, s’obté el corresponent cromatograma. També es pot mesurar l’absorbància a 276 

nm on absorbiran aquelles proteïnes que presentin aminoàcids amb grups aromàtics. Per a 
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apartat 5.
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5.3.2

Com ja hem comentat abans, l

de molècules carregades sota l’acció d’un camp elèctric

proteïnes i àcids nucleics

electroforètica són en primer lloc una font de tensió que proporciona

dos elèctrodes (càtode i ànode) entre els que es produeix una diferència de potencial. També cal 

una cubeta on es situen els elèctrodes en els seus extrems, un suport electroforètic (un gel de 

poliacrilamida en el nostre cas) i

figura 5.

Durant el procés la mostra que inicialment ocupa la part superior del gel es desplaça segons la 

seva càrrega cap

Les electroforesis en gels de poliacrilamida utilitzen un suport de poliacrilamida, obtingut gràcies 

a l’entrecreuament de llargues cadenes de monòmers d’acrilamida amb N,N’

bisacrilamida. En funció d

densos. La reacció de polimerització s’inicia amb la formació de radicals lliures del monòmer, 

que es produeixen per radicals lliures d’oxigen, degut a l’acció d’ions persulfat. Les amines 
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terciàries com el N,N,N’,N’-tetrametilen-diamina (TEMED) s’utilitzen com a catalitzadors 

d’aquesta reacció, ja que causen la formació de radicals lliures del persulfat. Aquesta reacció està 

fortament inhibida pels alts nivells d’oxigen, per tant la solució ha de ser desgasificada per a 

aconseguir una formació de gel reproduïble. Els monòmers (en pols o en dissolució) són 

neurotòxics per absorció cutània o inhalació. Una vegada s’ha donat la polimerització, la toxicitat 

és molt reduïda però encara hi pot haver presència d’alguns monòmers lliures.  

 

5.3.2.1 Electroforesi en gels de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) 

Normalment, hem fet servir en aquest treball gels de poliacrilamida-SDS utilitzant el sistema 

discontinu de tampons introduït per Laemmli (1970) [27]. Aquest tipus de gels consta d’una 

petita part de gel empiladora o stacking de baix tant per cent d’acrilamida seguida de la part 

separadora o resolving de major tant per cent d’acrilamida. L’ SDS (dodecil sulfat de sodi) és un 

detergent aniònic que s’utilitza per a desnaturalitzar proteïnes. L’SDS revesteix les proteïnes i els 

hi confereix càrrega neta negativa proporcionalment a la seva massa. S’uneix una molècula 

d’SDS cada 2 aminoàcids (1,4 g d’SDS per gram de proteïna aproximadament). Les proteïnes 

migraran cap al pol positiu de manera inversament proporcional a la seva mida.  

Una unió uniforme de l’SDS és crítica per a una bona migració electroforètica; per això 

s’escalfen les proteïnes a 100ºC en presència d’un excés d’SDS. L’SDS s’afegeix tant als gels 

com al tampó de mostra i de cubeta. 

Muntatge i preparació dels gels 

L’electroforesi en placa és la forma més habitual i se sol desenvolupar en posició vertical. Per a 

preparar el motlle del gel, s’utilitzen dos vidres entre els quals es col·locaran uns separadors de 

gruix variable (normalment de 0,75 mm o 1,5 mm) que determinaran el gruix del gel. Per a evitar 

que el sistema vessi, s’ha de segellar els dos extrems laterals i l’inferior amb l’ús d’una goma 

adequada. A la part superior del gel hi posarem la pinta de tefló del mateix gruix que els 

separadors i amb un nombre variable de dents. Una vegada acabada la polimerització, retirarem 

la pinta i obtindrem una sèrie de pous on es dipositaran les mostres que s’han d’analitzar. 

Després de fer el muntatge, es preparen les barreges d’acrilamida (taula 5.1). Es comença per la 

part inferior o gel separador. Una vegada preparada la barreja, s’aboca entre els vidres fins 0,5 

cm per sota del nivell de la pinta. S’afegeix una fina capa d’isopropanol per sobre del gel 

separador, d’una banda per a evitar el contacte amb l’oxigen, que alenteix la polimerització, i 

d’altra banda perquè quedi una superfície ben plana. Una vegada polimeritzada la part inferior 

del gel, s’aboca l’isopropanol, es neteja amb aigua i s’asseca amb paper de filtre. Ara ja es pot 
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preparar la part superior o gel empilador. Una vegada abocat entre els vidres, s’hi col·loca la 

pinta. 

El gel polimeritzat es col·loca en la cubeta d’electroforesi que contindrà el corresponent tampó 

(taula 5.2). 

Preparació de la mostra 

La mostra es prepara barrejant-la amb el tampó de mostres (taula 5.3) el qual conté un colorant 

per a poder visualitzar la migració. Se li afegeix un agent reductor per a desfer complexos que 

estiguin units per ponts disulfur i també glicerol per a donar densitat a la barreja. Per a permetre 

una bona unió de l’SDS convé bullir la mostra durant 3-6 minuts abans de carregar-la al gel. El 

volum de mostra que podrem carregar dependrà de la mida dels pous. La quantitat de proteïna 

aplicada hauria de ser de l’ordre d’1-20 µg. L’aplicació de la mostra es fa amb una xeringa 

Hamilton. Quan la banda de colorant (front de migració) es troba a 1 cm del final, l’electroforesi 

es pot donar per finalitzada. Habitualment s’ha desenvolupat les electroforesis a un voltatge 

constant d’entre 100-130 V.  

Detecció de les proteïnes 

Al finalitzar el procés, separem el gel de les plaques de vidre. Per tal de visualitzar les proteïnes 

separades en el gel hem de tenyir-les. Fem servir la tinció amb blau de Coomassie, isopropanol i 

àcid acètic que permetrà la fixació de les proteïnes al gel i la tinció d’aquestes. 

El gel es submergeix en la solució de colorant (taula 5.4) i es manté en agitació. La tinció sòl 

durar 60 minuts. Després de la tinció, tot el gel queda tenyit de color blau intens i cal destenyir-lo 

per a eliminar l’excés de colorant. Se submergeix el gel en la solució destenyidora (taula 5.5) i es 

deixa destenyint tota la nit. D’aquesta manera obtindrem un gel transparent amb bandes blaves 

de proteïna. 

Conservació de gels 

Per últim podem conservar el gel assecant-lo. Aquest tècnica consisteix en posar una capa de 

cel·lofana mullada sobre un vidre, posar-hi el gel a sobre, folrar-lo amb una altra capa de 

cel·lofana mullada i subjectar-ho amb unes pinces. A continuació es deixa assecar un parell de 

dies.  
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Gel poliacrilamida-SDS 

Reactius 
Separador 

(Acrilamida 15%, Bisacrilamida 0,4%, 
0,375 M Tris, 0,1% SDS) 

Empilador 
(Acrilamida 6%, Bisacrilamida 0,16%, 

0,125 M Tris, 0,1% SDS) 
Solució A 5 ml 0,6 ml 
Solució B 2,5 ml - 
Solució C 100 µl 30 µl 
Solució D - 0,75 ml 

H2O 2,3 ml 1,59 ml 
TEMED 4,5 µl 3 µl 
PSA 10% 75 µl 30 µl 

Solució A: acrilamida 30%, bisacrilamida 0,8% 
Solució B: 1,5 M Tris-HCl pH=8,8 
Solució C: 10% SDS 
Solució D: 0,5 M Tris-HCl pH=6,8 

 
Taula 5.1. Composició dels gels de poliacrilamida-SDS. Reactius necessaris per a preparar un gel de 

poliacrilamida petit (10 ml) d’1,5 mm de gruix. 

 

Tampó de cubeta per a gels de poliacrilamilda-SDS 

Reactius 5x (1 litre) Concentració 1x  

Tris 30 g  0,01 M 

Glicina 144 g  0,075 M 

SDS 5 g  0,02 % 

Taula 5.2. Composició del tampó de cubeta per a electroforesi en gels de poliacrilamida-SDS. Normalment es 

prepara el tampó 5x i es dilueix per a fer servir el tampó 1x durant l’electroforesi. 

 

Tampó de mostres per a gels de poliacrilamilda -SDS 

Reactius 4x (10 ml) Concentració 1x  

Tris 2 M pH 6,8 1,25 ml  62 mM 

Glicerol 4 ml 10 % 

SDS 0,8 g 2% 

2-mercaptoetanol 2 ml 5 % 

Blau de bromofenol Punta d’espàtula Concentració corresponent 

Taula 5.3. Composició del tampó de mostres per a electroforesi en gels de poliacrilamida-SDS.  
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Solució de tinció per a gels de poliacrilamilda -SDS 

Reactius Per a 2 litres Concentració  

Isopropanol 
 

200 ml  10 % 

Àcid Acètic 200 ml 10 % 

Blau de Coomassie G-250 5 g  0,25 % 

Taula 5.4. Composició de la solució de tinció per a gels de poliacrilamida-SDS.  

 

Taula 5.5. Composició de la solució destenyidora per a gels de poliacrilamida-SDS.  

 
 

5.3.2.2 Electroforesi en gels de poliacrilamida-àcid acètic-urea (AU-PAGE) 

Aquest tipus d’electroforesi va ser desenvolupat per Panyim i Chalkley (1969) [28] i es 

fonamenta en la separació de proteïnes segons la seva càrrega elèctrica, de manera que es poden 

separar molècules de mida similar però diferent càrrega. Normalment s’utilitza per a la separació 

de proteïnes molt bàsiques, combinant la urea amb medis àcids on aquestes proteïnes són molt 

solubles i la seva càrrega neta és positiva. La urea interfereix amb les interaccions hidrofòbiques 

de les proteïnes desnaturalitzant-les parcialment o totalment depenent de la concentració 

utilitzada. En aquest treball s’han utilitzat concentracions d’urea de 2,5 M. 

Els gels d’acètic-urea presenten algunes diferències en comparació als gels d’SDS. El gel consta 

només d’una part (taula 5.6) i el tampó de mostres conté verd de metil per a visualitzar el front de 

migració (taula 5.7). El tampó de cubeta en aquest cas és una solució al 5% d’àcid acètic i les 

solucions tenyidora i destenyidora presenten també composicions diferents (taula 5.8).   

 

 

 

 

Solució destenyidora per a gels  de poliacrilamilda -SDS 

Reactius Per a 2 litres Concentració  

Isopropanol 
 

200 ml  10 % 

Àcid Acètic 200 ml 10 % 
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Gel poliacrilamida-àcid acètic-urea 

Reactius 
Gel (12 ml) 

 (Acrilamida 15%, Bisacrilamida 0,1%,  
5,37 % àcid acètic, 2,5 M Urea) 

Solució A 6 ml 
Àcid acètic 43% 1,5 ml 

Urea 10 M 3 ml 
H2O 1,43 ml 

Tiourea 10,5 mg 
H2O2 30% 67,5 µl 

Solució A: acrilamida 30%, bisacrilamida 0,2% 

Taula 5.6. Composició dels gels de poliacrilamida-àcid acètic-urea. Reactius necessaris per a preparar un gel de 

poliacrilamida petit (12 ml) d’1,5 mm de gruix. 

 

Tampó de mostres per a gels de poliacrilamida-àcid acètic-urea 

Reactius Concentració 1x  

Urea 4 M 
Àcid acètic 2,5 % 

Glicerol 10 % 
ββββ-mercaptoetanol 10 mM 

Verd de metil 0,5%  

Taula 5.7. Composició del tampó de mostres per a electroforesi en gels de poliacrilamida-àcid acètic-urea. 

 

Solució de tinció i destenyidora per a gels de poliacrilamida-àcid acètic-urea 

Reactius Solució de tinció  Solució destenyidora 

Metanol 500 ml  1 l 
Àcid Acètic 100 ml 200 ml 

H2O 500 ml 1 l 
Blau de Coomassie G-250 2,75 g  - 

Taula 5.8. Composició de la solució de tinció i la destenyidora per a gels de poliacrilamida-àcid acètic-urea. 
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5.3.3 Diàlisi 

La tècnica de la diàlisi permet canviar la dissolució en la qual està la mostra proteica per una 

altra de diferent composició. És molt habitual usar aquesta tècnica per a dessalar les mostres.   

Es necessita una bossa de membrana semipermeable d’un diàmetre de porus concret que ens 

determina la massa molecular mínima (MWCO) que serà retinguda per la membrana. S’han 

utilitzat les membranes de la casa Spectra/Por® (Spectrum®) amb un límit de massa retinguda de 

6-8000 (MWCO). 

La mostra, un cop dins la bossa de diàlisi adequada, es submergeix en un recipient que contingui 

la nova dissolució (fig. 5.4). Cal realitzar suficients canvis de la solució del tampó de diàlisi i 

utilitzar agitació ja que així s’arriba a l’equilibri més ràpidament. Les diàlisis es realitzen a 4ºC 

per a minimitzar el perill de degradació de la proteïna. 

 

Fig. 5.4. Esquema del procediment de la diàlisi. 

Procediment: 

- Tallar els trossos de membrana del MWCO adequat que es necessiten per a les diferents 

mostres proteiques. 

- Ficar els diferents trossos de membrana en aigua destil·lada durant 20 minuts per tal d’hidratar 

la membrana i extreure’n les restes de glicerol. 

- Passats els 20 minuts, les fraccions proteiques s’introdueixen en la membrana i es tanquen els 

extrems amb pinces especials de la casa Spectrum o bé fent un nus amb fil de cotó o amb la 

pròpia membrana. Les diferents bossetes a dialitzar es fiquen en el tampó amb el qual es vol que 

quedi la mostra, el tampó de diàlisi.  

Per tal d’obtenir una mostra per a repurificar en una columna de cromatografia hem fet servir 

com a tampons de diàlisi els tampons corresponents a la primera solució tampó de la columna a 

la concentració adient de NaCl/Tris pH=7 o KCl/KH2PO4 pH=7. En canvi, per a la preparació de 

mostres per a l’obtenció de cristalls hem fet servir un tampó 10 mM Tris pH=7,5 amb un nombre 

superior de canvis ja que és molt important que la mostra tingui un contingut baix en sals.  
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5.3.4 Concentració de fraccions 

Una vegada hem obtingut una mostra de proteïna HMGA1a suficientment pura, caldrà portar-la 

a una concentració adient per a treballar en l’obtenció de cristalls mitjançat gotes. Per a 

concentrar la mostra hem fet servir els dispositius anomenats centricons YM10 (Millipore). 

Els centricons permeten la concentració i purificació de fluids biològics i solucions 

macromoleculars a través d’una membrana anisotròpica mitjançant la centrifugació. 

El procés comença introduint la mostra al recipient de reserva del centricó, a continuació es 

centrifuga. La força centrifuga impulsa a través de la membrana els solvents i els soluts de baix 

pes molecular fins al vial de filtrats, mentre que els soluts d’alt pes molecular (com la nostra 

proteïna) queden retinguts per la membrana en el recipient de reserva. Concretament, la 

membrana dels centricons YM10 reté aquelles molècules de massa molecular superior a 10.000. 

D’aquesta manera la mostra es va concentrant en el recipient de reserva. Per a finalitzar, la 

mostra concentrada es transfereix a un tub recollidor de concentrat, posant aquest tub sobre el 

recipient de reserva, invertint el centricó i centrifugant per últim cop. Tot aquest procés es 

realitza a 4ºC per a evitar la degradació de la proteïna.   

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Centricó YM10 i les seves parts. 

Procediment: 

1) Rentar els centricons posant 2 ml de la solució en la que tenim la mostra i centrifugant 30 

min a 6000 rpm (rotor SS34, Sorvall) seguint les instruccions del fabricant. 

2) Treure la solució i assecar la boca del centricó. 

3) Centrifugar les mostres abans de concentrar-les, a 7000 rpm 10 min (rotor SS34, Sorvall). 

4) Omplir els centricons amb les mostres (com a màxim un volum de 2 ml cada vegada). 

5) Centrifugar a 6000 rpm (rotor SS34, Sorvall) fins que la major part del volum de mostra 

hagi passat al recipient col·lector del filtrat. 
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6) Extreure el filtrat, afegir més mostra i tornar a centrifugar. Seguir aquest procediment fins 

assolir el grau de concentració desitjat.  

7) Girar el centricó i acoblar el tub recollidor de concentrat. Centrifugar a 3000 rpm 2 min 

(rotor SS34, Sorvall).  

 

5.3.5 Determinació de la concentració de proteïna 

La determinació de la concentració d’HMGA1a s’ha fet mesurant l’absorbància a 220 nm i 

utilitzant l’equació de Lambert-Beer.  

lCA ⋅⋅= ε  

Eq. 5.1 Equació de Lambert-Beer. 

Sent: 

A: absorbància. 

ε : factor d’extinció a la longitud d’ona considerada (220 nm en el nostre cas). 

l : longitud de la cubeta (1 cm). 

C: concentració de la mostra. 

Per tant, coneixent el coeficient d’extinció podem determinar la concentració a partir del valor de 

l’absorbància de la mostra. En el cas de l’HMGA1a, ε220 = 6,23 ml/mg cm (Reeves i Nissen [26] 

p. 163). És a dir, una dissolució amb 1 mg/ml d’HMGA1a presentarà una absorbància de 6,23 a 

220 nm. 

Per a llegir les absorbàncies finals posem en la cubeta un volum de 800 µl de Tris 10 mM (fem el 

blanc amb aquest mateix tampó) i afegim 1 µl de la mostra. Llegim l’absorbància a 220 nm. 

Podem afegir un altre microlitre i tornar a llegir l’absorbància per tal de tenir dos valors de la 

concentració i treballar amb el promig. 
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5.4 Preparació de la mostra d’oligonucleòtid 

5.4.1 Preparació i càlcul de la concentració d’oligonucleòtids 

Els oligonucleòtids es reben de l’Institut Pasteur congelats i en forma de pols blanc, amb un grau 

de puresa d’entre un 95 i un 98 %. És necessari dissoldre l’oligonucleòtid en aigua i després 

calcular la concentració per espectrometria UV abans de fer-los servir. Pel càlcul de la 

concentració, en primer lloc es realitza un espectre d’absorció des de 220 nm fins a 320 nm 

d’una dilució (500 µl) de la mostra d’oligonucleòtid, on observarem que el màxim es troba a 260 

nm ja que és la longitud d’ona on absorbeixen les bases nitrogenades del DNA. A continuació 

amb el valor d’absorbància a 260 nm es calcula la concentració a partir de l’equació de Lambert-

Beer (veure Eq. 5.1). 

En aquest cas caldrà fer servir el coeficient d’extinció de l’oligonucleòtid concret que fem servir 

a la longitud d’ona de 260 nm. Aquest coeficient d’extinció es calcula amb l’equació de Cantor 

et al. (1970) [28]. 

( ) KGFEKpLFpGEpFDpE...260 ......2 εεεεεεεεεε −−−−−++++== KpLDpEpFpGp  

Eq. 5.2. Equació de Cantor et al (1970). 

Segons aquesta equació, el valor de ε260 d’un oligonucleòtid qualsevol, DpEpFpGp...KpL, el 

trobem a partir dels coeficients d’extinció de cada tipus d’enllaç entre dues bases (εDpE, εEpF, 

εFpG,...,εKpL ) i el de les bases en dues unions (εE, εF, εG, ..., εK,) multiplicats pel nombre de cops 

que es repeteixen les unions. Els valors d’aquests coeficients els trobem en la taula 5.9. 

S’ha de tenir en compte que a l’hora de fer els càlculs per a la preparació de gotes caldrà fer 

servir la concentració de la cadena doble. Per tant, haurem de dividir el resultat que obtenim 

entre dos.  

DNA 
Coef. d’extinció 
εεεε (l/mmol cm) 

DNA 
Coef. d’extinció 
εεεε (l/mmol cm) 

pdA 15,4 dCpdG 9,0 
pdC 7,4 dCpdT 7,6 
pdG 11,5 dGpdA 12,6 
pdT 8,7 dGpdC 8,8 

dApdA 13,7 dGpdG 10,8 
dApdC 10,6 dGpdT 10,0 
dApdG 12,5 dTpdA 11,7 
dApdT 11,4 dTpdC 8,1 
dCpdA 10,6 dTpdG 9,5 
dCpdC 7,3 dTpdT 8,4 

Taula 5.9. Coeficients d’extinció a 260 nm, 25 ºC, pH neutre i cadena senzilla de DNA [28]. 
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5.5 Cristal·lització dels complexos  

La proteïna HMGA1a no presenta una estructura definida en dissolució, però sí que s’estructura 

quan interactua amb el DNA. Per tant, per tal d’estudiar l’estructura terciària de la proteïna 

haurem d’obtenir co-cristalls de proteïna HMGA1a (o pèptids de la mateixa) amb 

oligonucleòtids.  

 

5.5.1 Fonaments de la cristal·lització 

Per tal de determinar l’estructura a nivell atòmic dels complexos proteïna-DNA la tècnica més 

usada és la difracció de raigs X, que és la que hem fet servir en aquest treball. 

Cal partir de proteïna abundant i pura, després aconseguir cristalls d’aquesta proteïna amb els 

oligonucleòtids adients i optimitzar aquests cristalls. A continuació, amb la difracció de raigs X, 

tindrem un espectre de difracció que ens permetrà obtenir un mapa de densitat electrònica. 

Finalment caldrà preparar un model molecular de l’estructura compatible amb el mapa de 

densitat electrònica. L’anàlisi d’aquest model ens hauria de permetre un enteniment de la funció 

de la proteïna de la qual hem obtingut l’estructura. 

D’aquesta manera podrem estudiar les interaccions presents entre els AT-hooks de la proteïna 

HMGA1a i establir les condicions que governen en l’especificitat que els AT-hooks tenen per les 

zones riques en A i T. La cristal·lització d’aquest mateixos oligonucleòtids amb pèptids de 

seqüència similar als AT-hooks és també molt important, ja que al ser seqüències molt més curtes 

podrien ser més fàcilment cristal·litzables i ens aportarien també informació de com 

interaccionen específicament amb zones riques en ATs. 

Per tant, el primer pas pels estudis de difracció de raigs X és aconseguir cristalls adients per a 

sotmetre’ls a difracció. 

Els cristalls de qualsevol substància es produeixen a partir d’una solució sobresaturada, 

mitjançant l’addició ordenada de molècules de solut a un nucli inicial de cristal·lització. La 

condició de sobresaturació suposa, en el nostre cas, que la quantitat de proteïna-DNA o pèptid-

DNA dissolta sigui superior a la que accepta la solució en el punt de saturació. Per tant l’objectiu 

serà l’obtenció d’una solució sobresaturada que generi uns pocs nuclis de cristal·lització sobre 

els que creixin uns pocs cristalls, grans i ben ordenats. 

Si la concentració del complex sobrepassa excessivament el punt de saturació, la situació deixa 

de ser metaestable per a convertir-se en inestable, i si a més a més es realitza de forma abrupta, 

es produeix la precipitació del complex com a agregats amorfs, no ordenats, que impedeixen 
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l’estudi amb la difracció de raigs X. Així, la sobresaturació s’ha de realitzar poc a poc i superar 

lleugerament la frontera de la situació de metaestable a inestable per tal d’obtenir cristalls 

ordenats. D’aquesta manera, l’objectiu és que es generin uns pocs nuclis de cristal·lització i que 

l’excés de solut sigui reclutat, de forma lenta i ordenada, per tal d’engrandir els escassos cristalls 

naixents, i que no es formin nous nuclis de cristal·lització ni precipiti desordenadament en 

formes amorfes (figura 5.6). L’estratègia per a què això es produeixi és introduir a la solució de 

proteïna/pèptid amb DNA substàncies que disminueixin la seva solubilitat, generalment 

aconseguint una reducció gradual de la quantitat de solvent. 

 

Fig. 5.6. Diagrama del procés de cristal·lització d’un cristall [30].  Podem observar en el diagrama la zona 

metaestable, la zona de nucleació i la zona de precipitació. Cal sobresaturar la mostra per a passar de la zona 

metaestable a la zona de nucleació lentament per a què es produeixi la formació de nuclis de cristal·lització. 

Una manera d’aconseguir cristalls grans i ben ordenats, és el sembrat o seeding. Consisteix en 

introduir en la solució del complex un petit cristall que actua com a nucli de cristal·lització. 

D’altra banda, si hem obtingut cristalls massa petits i en gran quantitat (degut a una ràpida 

cristal·lització, per exemple), podem fondre’ls i tornar-los a cristal·litzar, d’aquesta manera ja 

partim d’uns nuclis de cristal·lització i els nous cristalls que se’ns formin poden ser més grans i 

amb millor forma. 

Per últim, cal comentar que la cristal·lització de proteïnes és un procés complex, ja que en primer 

lloc cal un grau elevat d’uniformitat de la mostra de proteïna per tal d’obtenir cristalls, ja que 

aquests són bàsicament repeticions d’unitats iguals. Aquesta homogeneïtat és difícil d’obtenir en 

mostres de proteïna ja que poden presentar diferents confòrmers que es poden haver produït com 

a conseqüència de petites alteracions durant el procés de purificació i també poden existir 

modificacions postraduccionals.  
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5.5.2 Condicions per a l’obtenció de cristalls 

Per a l’obtenció de cristalls és necessari que la mostra de proteïna posseeixi uns requisits 

principals per tal d’utilitzar-la en aquest camp, poder arribar a una situació de sobresaturació 

tenint en compte els factors que afecten a la solubilitat del complex i de disposar d’un 

oligonucleòtid determinat i en una relació de concentracions amb la proteïna o el pèptid adient.  

Requeriments del complex  

Hem de tenir en compte els següents aspectes: 

- Per tal d’obtenir una sobresaturació és molt important que la proteïna, el pèptid i el DNA 

de partida estiguin a una concentració elevada. Per a portar-ho a terme, en el cas de la 

proteïna, hem de concentrar la mostra amb ultrafiltració com hem comentat en l’apartat 

anterior (veure apartat 5.3.4). En el cas de l’oligonucleòtid i en el del pèptid simplement 

els dissoldrem en un volum petit d’aigua. D’altra banda la quantitat de mostra de partida 

ha de ser elevada ja que per a la cristal·lització és necessari fer un gran nombre de 

proves. 

- La puresa de la mostra ha de ser tan alta com sigui possible. En el cas de la proteïna, 

aquesta puresa es determina amb els mètodes d’electroforesi (veure apartat 5.3.2). Pel 

que fa al DNA i els pèptids, tots dos ens arriben amb un grau de puresa garantida d’un 

98%-99%, el primer de l’Institut Pasteur i el segon de la Universitat Pompeu Fabra. Les 

impureses poden impedir la cristal·lització o introduir irregularitats que disminueixin la 

qualitat del cristall obtingut. 

- L’homogeneïtat de la mostra és també molt important. Les heterogeneïtats poden ser 

intrínseques de la mostra o degudes a la seva manipulació. En el nostre cas hem de 

separar perfectament la forma truncada de la sencera de la proteïna HMGA1a i evitar 

sotmetre la mostra a tractaments forts. 

- Hem de garantir l’estabilitat de les mostres biològiques al triar les condicions de 

cristal·lització. Per tant és necessari treballar sempre a temperatures baixes. És important 

també evitar el creixement de bacteris o fongs, per a fer-ho podem afegir una petita 

quantitat d’azida sòdica a la mostra proteïca i conservar el DNA en cacodilat. 

 

Factors que afecten la solubilitat del complex 

Per tal d’arribar a la sobresaturació de la mostra cal augmentar gradualment la concentració del 

complex eliminant aigua i introduint canvis que afectin a la seva solubilitat. 
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Els factors manipulats normalment són els que es mostren en la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.10. Factors que afecten la solubilitat del complex. 

Per últim hem de tenir en compte la relació de concentracions entre la proteïna HMGA1a o el 

pèptid sintètic i l’oligonucleòtid que és un factor que pot determinar la unió de la proteïna o el 

pèptid a l’oligonucleòtid. 

 

5.5.3 Metodologia 

La tècnica més comú d’obtenció de cristalls és la difusió de vapor. Aquesta tècnica consisteix en 

preparar una petita gota (uns 5 µl) barrejant el complex proteïna/pèptid-oligonucleòtid amb el 

tampó de cristal·lització en parts iguals i mantenir-la dins d’una cambra semi-hermètica. Aquesta 

cambra està formada per un reservori que conté un volum d’un mil·lilitre del precipitant 

corresponent a una determinada concentració, sense que la gota i el reservori entrin en contacte. 

La pressió de vapor d’aigua és major a la gota que al reservori. Per tant la gota perd poc a poc 

aigua fins que les concentracions de precipitant en la gota i en el reservori són iguals.  

Existeixen principalment dues modalitats d’aquesta tècnica: la de gota penjada i la de gota 

assentada. En la modalitat de la gota penjada, la gota es diposita sobre un cobreobjectes siliconat, 

que desprès s’inverteix i s’utilitza per a segellar el pou de la placa fent servir gel de silicona, de 

manera que la gota queda dins del recinte segellat, separada de la solució de precipitant present al 

pou (veure figura 5.7). En la segona modalitat, la gota assentada, la gota es diposita sobre una 

elevació còncava situada per sobre del nivell de la solució de precipitant. 

Factors que afecten la solubilitat 

- Eliminació d’aigua per evaporació. 
- Canvis de pH. 
- Canvis de temperatura. 
- Baixa/alta força iònica. 
- Precipitants polimèrics, per exemple el polietilenglicol (PEG). 
- Solvents orgànics volàtils, per exemple l’etanol i l’isopropanol. 
- Solvents orgànics poc volàtils, per exemple el metilpentanodiol (MPD). 
- Lligands específics. 
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Fig. 5.7. Esquema de cristal·lització per difusió amb gota penjada. 

Per a fer les gotes podem fer servir plaques de poliestirè de 24 pous (plaques Linbro) i també 

càpsules individuals (ETS; Caubere, França) que observem en la figura 5.8. 

 

 

 

 

Fig. 5.8. Imatges d’una placa Linbro (esquerra) i d’una càpsula (dreta). 

Per tal de trobar les condicions òptimes de cristal·lització cal fer un gran nombre d’experiments 

en els que es variïn els diferents factors de cristal·lització (veure taula 5.10). Per aquest motiu 

s’han dissenyat estratègies de mostreig en el que s’explora tot l’espai de cristal·lització. Diferents 

empreses comercialitzen aquestes matrius de recerca. Les més utilitzades, i les que hem fet servir 

generalment, son les matrius Jancarik i Kim [31], comercialitzades per la casa Hampton 

Research. En concret, hem fet servir els tampons Natrix-HR2-116 d’aquesta casa comercial 

(veure l’annex A.3). Aquests tampons contenen diferents condicions de sals, precipitants 

polimèrics i solvents orgànics, a diferents pHs.  

En el nostre cas hem treballat normalment a una determinada temperatura (o 4ºC o 13º C). Per tal 

de disminuir la solubilitat del complex proteïna-oligonucleòtid i per tant intentar obtenir cristalls, 

hem augmentat gradualment la concentració de precipitant en el pou.  

La formació de cristalls es detecta mitjançant la microscòpia amb llum polaritzada. S’han de 

revisar les plaques o càpsules periòdicament i especialment desprès de dos dies d’haver fet 

canvis en les condicions de les gotes.  
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Quan es forma un cristall prou bo per a la difracció amb raigs X, és a dir un cristall amb alta 

birrefringència, costats rectes, sense esquerdes i uniforme, el congelem. Per a fer-ho agafem el 

cristall amb un loop, format per un llaç de fil de niló molt fi, i el submergim en nitrogen líquid. 

Aquest fil de niló està unit a la cara interior de la tapa d’un vial (figura 5.9). El conservem dins 

del vial ple de nitrogen líquid, inserit en una canya que introduïm en un dipòsit amb nitrogen fins 

la seva difracció.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9. Esquema d’un loop (esquerra) i detall amb un cristall (dreta). 
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5.6 Difracció i obtenció de l’estructura tridimensional 

La cristal·lografia de raigs X és una de les tècniques físiques més potents per a la resolució de 

problemes estructurals de la matèria sòlida ordenada. L’estudi estructural correctament realitzat 

proporciona una fotografia tridimensional a escala atòmica del material cristal·litzat. A 

continuació farem un repàs de la unitat cristal·lina i l’espai recíproc, explicarem el procés de 

difracció amb raigs X i per últim veurem com es tracten les dades obtingudes. 

 

5.6.1 Unitat cristal·lina i espai recíproc 

 Els materials cristal·lins tenen una estructura interna ordenada com una xarxa tridimensional en 

la que es repeteix una unitat geomètrica simple. Els tres elements que defineixen aquesta xarxa 

són la cel·la unitària, la unitat asimètrica i el grup espacial (figura 5.10). 

La cel·la unitària es defineix com el paral·lelepípede més petit que conté totes les operacions de 

simetria del grup espacial. Es treballa amb la longitud de cada vector d’aquest paral·lelepípede 

(a,b,c) i els angles que formen entre ells (α, β, γ) per a definir-la. Quan es treballa amb cel·les es 

considera que el contingut de la cel·la unitària està concentrat en un punt o més anomenats punts 

reticulars. Segons la localització d’aquests punts es diferencien 14 tipus de cel·les anomenades 

xarxes de Bravais (veure annex A.4). 

S’entén per unitat asimètrica (o motiu) l’objecte que conforma la unitat fonamental de la cel·la 

unitària, de forma que qualsevol altra part del cristall pot aconseguir-se a partir d’ella mitjançant 

operacions de simetria. Pot estar formada per un o més àtoms, ions, molècules o parts de 

molècules. 

El grup espacial és el conjunt d’operacions de simetria que s’han d’aplicar a la unitat asimètrica 

per a generar la cel·la unitària. A “International Tables for X-Ray Crystallography” [32] surten 
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de Ewald, els plans virtuals de Bragg (perpendiculars al vector de posició del punt recíproc) 

estan complint la llei de Bragg (veure figura 5.1

Així cada

més l’espai recíproc i l’espai real estan relacionats per una funció, denominada transformada de 

Fourier, com veurem més endavant.

5.6.2

Fonaments

En els experiments de difracció es fan servir els raigs X amb una longitud d’ona definida de 

l’ordre d’1 Å. La longitud d’ona desitjada es filtra de l’espectre total de raigs X que s’obtenen en 

tubs convencionals

Quan es fa incidir aquest feix monocromàtic de raigs X sobre un monocristall de la mostra, 

aquest interacciona amb els electrons dels àtoms que composen el cristall, fent

els electrons oscil·lants es convert

forma esfèrica. Els raigs X dispersats pels electrons interfereixen entre si, podent

bé, degut a la naturalesa ordenada dels cristalls, els raigs X dispersats es poden combinar i 

refo

raigs difractats es realitza en els detectors.

El cristall es col·loca en un goniòmetre que permet qualsevol orientació espacial, per tal de poder 

recollir les r

petits mentre incideixen en ell els raigs X.

El feix incident produeix calor i radicals lliures en la mostra analitzada. Per tant és important 

refredar el cristall duran

ºC)

comentat.
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Procediment experimental

En primer lloc, 

fins al difractòmetre amb l

congelat) i l’acoblem al cap magnètic del goniòmetre. Dins del difractròmetre tenim un flux de 

nitrogen líquid que incideix sobre el cristall i assegura que aquest no es descongeli en cap 

moment. A continuació centrem el goniòmetre de tal manera

cristall en els seus 360º de gir (l’angle de gir és el 

Amb el suport informàtic es controla la captació de dades i es controlen les variables del procés. 

Hem fet servir el mètode d’oscil·lació que permet la recollida 

obtenint així diversos nivells recíprocs en cada posició per temps petits de recollida. Les 

variables que podem controlar són:    

Final

correspon a una petita oscil·lació, per a uns valors determinats de longitud d’ona, distància focal 

i temp

cristall.
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5.6.3 Anàlisi de dades 

El problema de la fase  

Per tal de determinar l’estructura d’una macromolècula cal determinar la densitat electrònica 

ρ(xyz) per a cada punt de la cel·la unitària cristal·lina. Per a fer-ho partim de la informació de 

l’espai recíproc que hem obtingut de la difracció del cristall (espectre de difracció). La 

transformació de l’espai recíproc a l’espai cristal·lí implica la resolució d’una transformada de 

Fourier. 

( )∑∑∑ −++=
h k l

hkllzkyhxhklF
V

xyz ))((2cos)(
1

)( φπρ  

Eq. 5.3. Funció de la densitat electrònica definida en cada punt de la cel·la elemental. Aquesta equació 

representa la transformada de Fourier entre l’espai cristal·lí, definit per ρ(xyz) i l’espai recíproc, definit pels factors 

d’estructura F(hkl). 

En aquesta equació apareixen unes magnituds anomenades factors d’estructura F(hkl), que 

equivalen a la resultant de la dispersió de tots els àtoms de la cel·la, per a cada punt de l’espai 

recíproc. 

Els factors d’estructura són ones que, per tant, es poden descriure pel seu mòdul )(hklF  i la 

seva fase )(hklφ . El mòdul el podem trobar directament a partir de la intensitat I(hkl) però la 

fase no es pot mesurar experimentalment.  

En resum, a partir d’un conjunt d’imatges de difracció, i després d’alguns tractaments de dades, 

podrem trobar les intensitats i amb aquestes podrem calcular els mòduls dels factors d’estructura. 

Per a trobar les fases caldrà fer servir mètodes indirectes de càlcul per a poder resoldre 

l’anomenat problema de la fase. Un cop obtingudes les fases, podrem resoldre l’equació Eq. 5.3, 

trobar els mapes de densitat electrònica i per tant determinar l’estructura.  

L’anàlisi de les dades de difracció es pot resumir en cinc fases diferenciades: 

- Indexat, integració, processat i escalat 

- Resolució de l’estructura  

- Obtenció dels mapes de densitat electrònica  

- Afinament  

- Validació 
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Indexat, integració, processat i escalat 

En l’indexat fem servir de 3 a 5 imatges de difracció per tal de determinar la xarxa de Bravais i 

les dimensions de la cel·la. Hem fet servir els programes Denzo o HKL2000 (Otwinowski i 

Minor, 1997) que assignen a totes les reflexions observades el corresponent índex de Miller. A 

partir d’aquests valors el programa pot trobar les direccions dels eixos del cristall i per tant la 

cel·la unitària. L’usuari a continuació defineix la cel·la i el grup espacial a partir del valor més 

baix de la matriu de distorsió que ens dóna el programa (compara les nostres dades amb els 

possibles grups espacials). És important que com a pas previ es modifiqui la selecció de les 

taques que fa el programa, marcant les importants i descartant les poc valuoses. 

El pas següent és la integració, en el que per a calcular la millor posició del màxim d’intensitat 

s’assigna un perfil Gaussià a les taques, el radi del qual s’avalua amb les dades experimentals. 

Una de les opcions que es tenen en aquest pas és ajustar el perfil. Primerament es fa una 

predicció basada en el contorn d’altres reflexions en un radi determinat. A continuació es 

combina la informació del perfil predit amb l’actual i es minimitza per mínims quadrats la 

diferència d’aquests dos valors. 

Amb el processat s’aconsegueixen les intensitats de cadascuna de les reflexions, es pot realitzar 

amb el programa Denzo o el HKL2000.  

A continuació es realitza l’escalat, que té com a objectiu posar a la mateixa escala totes les 

reflexions registrades de les diferents imatges i obtenir un promig de totes les intensitats. 

L’escalat es realitza amb el programa Scalepack o el HKL2000. A més ens proporciona valors 

estadístics per a avaluar els resultats obtinguts. 

La qualitat de les nostres dades dependrà del grau amb què es compleixin aquests paràmetres: 

- Resolució màxima,  I/ σ >2 (intensitat de reflexió/desviació de la intensitat). Aquest valor 

ha de ser superior a 2 per a tenir en compte la reflexió en qüestió. 

- R merge < 15%, sent 
( )
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i
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hklIhklI
R
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- χ2 pròxim a 1, sent ∑
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2
2 )(

ε
χ

N

II
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- Completitud (% reflexions úniques) 

- Redundància (cops que es repeteixen les reflexions) 
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Podrem millorar el resultat d’aquests valors variant alguns paràmetres de la difracció com ara la 

mosaicitat, l’error estimat, el factor d’error d’escala, etc. Fins trobar uns valors prou òptims dels 

resultats per a continuar endavant en l’anàlisi de les dades.   

Finalment es converteixen les intensitats en factors d’estructura. 

2
)(hklFI =     Eq 5.4 

Resolució de l’estructura 

L’objectiu final seria aconseguir un mapa de densitat electrònica. Si partim de la equació 5.3 

veiem que tenim els mòduls dels factors d’estructura però no la fase. Com que aquesta no es pot 

obtenir directament, es fa servir el mètode del reemplaçament molecular per tal de resoldre 

l’estructura. Consisteix en orientar un model teòric establert amb les nostres dades, mitjançant 

funcions de rotació i de translació.  

Després de l’orientació del model, es procedeix al càlcul d’uns paràmetres que mostren 

l’adequació de les nostres dades al model. Els paràmetres són R i C. 
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F(obs): factor d’estructura observat en les difraccions. 

F(calc): factor d’estructura calculat a partir del model teòric. 

R és un factor que representa l’error entre el model i la difracció. Durant cada cicle de refinament 

entre les dades i el model, és interessant que aquest factor es redueixi. S’accepta un valor entre 

un 15% i 25%. El factor C és un coeficient de correlació entre l’adequació del model i les dades 

observades, per tant ens interessa que sigui com més gran millor.  

Els programes Cerius2 (Accelrys, San Diego, CA) i Turbo-Frodo (Roussel et al., 1998) ens 

permeten crear models de la nostra estructura i visualitzar-los. Un cop obtingut el model adient, 

es realitzaria el mètode del reemplaçament molecular amb el programa AMoRe (Navaza, 1994) 

que a més a més ens proporciona els paràmetres R i C. 
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Obtenció de mapes de densitat i validació 

Un cop s’obté un model prou bo es poden trobar els mapes de densitat electrònica.  

Tenim dos tipus de mapes: 

- Mapa de densitat 2FoFc � )()(2)( calcFobsFhklF −=   

Idealment els mapes F(obs) i F(calc) haurien de superposar-se. 

- Mapa de diferències FoFc � )()()( calcFobsFhklF −=  

Si el model fos correcte el mapa de diferències seria nul. Per tant, ens serveix per a 

observar el que ens falta i el que ens sobra. 

Afinament  

En aquest pas s’ajusten millor les posicions dels àtoms, ja que en la resolució es tractava el 

model com un bloc. També es poden afegir parts que faltessin com ara contraions o precipitants. 

La comparació entre el model afinat i les dades experimentals es continua realitzant tenint en 

compte els valors dels paràmetres R i C. En aquesta etapa s’ajusten les coordenades atòmiques 

(xyz) per a cada àtom, per tal d’optimitzar la concordança entre les dades observades i el model. 

L’afinament es pot portar a terme fent servir diferents mètodes com el mètode dels mínims 

quadrats, l’afinament de cos rígid (rigid body refinement), l’afinament per probabilitat màxima 

(maximum likelihood refinement) i l’afinament per recuit simulat (simulated annealing 

refinement). Per a assegurar-nos que l’estructura millora realment amb cada cicle d’afinament i 

que el descens de R no es deu a motius matemàtics, es descarten un percentatge baix de 

reflexions que no s’afinen. En cada cicle es calcula el Rfree corresponent a aquestes reflexions no 

afinades i el R normal; ambdós han de disminuir de manera similar. 

L’afinament es pot realitzar amb el programa Refmac5 (Vagin et al., 2004). 

Validació  

Per tal de validar l’estructura caldria comprovar que el mapa de densitat s’ajusta suficientment al 

model i que no hi ha zones de valor diferent a zero en el mapa de diferències. A més, cal 

verificar paràmetres estereoquímics establerts com xocs entre cadenes o distàncies i angles dels 

enllaços. 

Es visualitzarien els mapes amb el programa Coot0.5 (Emsley i Cowtan, 2004). 
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5.7 Mutagènesi dirigida 

Per tal de produir el mutant HMGA1b(1-90) ha calgut modificar el DNA plasmídic que codifica 

la proteïna original HMGA1b. Aquesta modificació s’ha realitzat mitjançant mutagènesi 

dirigida. Aquesta és una tècnica molt potent que ens permet canviar la seqüència d’un gen 

conegut en un punt específic. Hem realitzat la mutació amb el kit de mutagènesi dirigida 

QuickChangeTMSite-Directed Mutagenesis Kit, de la casa comercial Stratagene.  

Per a realitzar la tècnica de la mutagènesi dirigida (v. figura 5.17), es parteix d’un vector 

d’expressió o plasmidi motlle de doble cadena i de dos primers sintètics i complementaris que 

contenen la mutació. Cadascun dels primers s’uneixen complementàriament a cada una de les 

cadenes del plasmidi. A continuació els primers s’estenen durant el cicle tèrmic per l’acció de la 

DNA polimerasa PfuTurbo, generant d’aquesta manera el plasmidi mutat. Aquest plasmidi mutat 

contindrà un nick (falta d’un enllaç fosfodièster) en cada cadena. A continuació la mostra es 

tractarà amb Dpn I. La Dpn I és una endonucleasa capaç de digerir el DNA metilat i en aquest 

cas s’utilitza per a digerir el plasmidi motlle o parental. Finalment el plasmidi que conté la 

mutació desitjada es transformarà en una soca de cèl·lules supercompetents XL1-Blue (en aquest 

moment es repararan els nicks).  

 
Fig. 5.17. Esquema de la mutagènesi dirigida. 

En el nostre cas el plasmidi motlle o parental és el corresponent a la proteïna sencera HMGA1b, 

obtingut prèviament al nostre laboratori, i els primers sintètics van ser adquirits de la casa 

comercial Thermo Fisher Scientific. Els primers van ser dissenyats per tal que fossin 

complementaris al fragment del gen d’interès i que continguessin la mutació desitjada, a més a 

més aquests han de complir uns certs requisits que es recullen a la taula 5.11.  
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Disseny dels primers 

- Contenir la mutació i hibridar-se en la mateixa seqüència però en cadenes oposades del 
plasmidi. 

- Han de ser d’entre 25-45 parells de bases de longitud i tenir una Tm≥78ºC: 

Tm = 81.5 + 0.40 (%GC)-675/N - %Mismatch 

%GC: tant per cent de bases G i C 

N: nombre de bases de l’oligonucleòtid 

%Mismatch: tant per cent de desaparellament amb la seqüència original 

- La mutació ha d’estar al mig del primer, amb 10-15 bases per cada banda. 

- Es recomana que continguin un mínim d’un 40% en %GC i acabar en una o més C o G. 

Taula 5.11. Disseny dels primers. Els primers han de complir les condicions que es mostren a la taula. 

Breument, el protocol és el següent: en primer lloc preparar la barreja de reacció, a continuació 

cal desenvolupar els cicles tèrmics, tot seguit digerir les cadenes parentals amb l’endonucleasa 

Dpn I i finalment realitzar la transformació en cèl·lules supercompentents XL1 Blue. A partir 

d’un cultiu d’aquestes cèl·lules purificarem el nou DNA plasmídic (“midiprep”) i comprovarem 

per seqüenciació que s’ha incorporat la mutació desitjada. 

 

Barreja de reacció 

La barreja de reacció s’ha preparat d’acord amb la taula 5.12. Cal comentar que en aquest cas 

hem treballat amb una quantitat de plasmidi motlle de 20 ng i que també hem afegit DMSO 

(dimetil sulfòxid) fins al 3% per tal d’evitar la formació d’estructures secundàries. 

Barreja de reacció 

- 5 µl tampó reacció 10x 
- 2 µl plasmidi (10 ng/µl) 
- 1,25 µl primer 5’ (100 ng/µl) 
- 1,25 µl primer 3’ (100 ng/µl) 
- 1 µl dNTP mix (barreja de nucleòtids) 
- 1,5 µl DMSO (3% final) 
- Volum adient d’aigua per a arribar a 50 µl (en aquest cas, 38 µl) 

A continuació afegir 1 µl de DNA polimerasa PfuTurbo (2,5 U/µl) 
 

Taula 5.12. Components de la barreja de reacció. 
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Cicles tèrmics 

Els cicles tèrmics els hem realitzat amb un miniciclador que hem programat segons la taula 

següent que ens facilita el fabricant. A la barreja anterior cal afegir-li 30 µl d’oli mineral abans 

de començar els cicles tèrmics per a evitar evaporacions durant el procés.  

Cicles tèrmics 

Segment Cicles  Temperatura Temps 

1 1  95 ºC 30 segons 

2 12-18 

95 ºC 30 segons 

55 ºC 1 minut 
68 ºC 2 minuts/kb de plasmidi 

Taula 5.13. Detalls dels cicles tèrmics.  

En aquesta taula tenim dos paràmetres que depenen del tipus de mutació i de la grandària de la 

mostra amb la que treballem, el nombre de cicles del segment dos i el temps del període a 68ºC, 

respectivament. El nombre de cicles del segon segment depèn de si desitgem aconseguir una 

única mutació en una base, en més d’una base d’un mateix aminoàcid o en delecions (o 

insercions) de més d’un aminoàcid, en aquests casos es treballaria amb 12, 16 o 18 cicles 

respectivament. Respecte el temps del període a 68ºC, com s’indica a la taula, depèn de la 

longitud en kilobases (kb) del plasmidi. Per exemple per a un plasmidi de 5kb necessitaríem un 

temps de 10 minuts a 68ºC per cicle.  

Per a acabar el tractament tèrmic hem portat les mostres a 4ºC.  

 

Digestió amb Dpn I 

Com hem comentat, en aquesta etapa l’endonucleasa Dpn I digereix les cadenes parentals. Hem 

procedit de la següent manera: 

- Treure amb compte l’oli mineral de la mostra. 

- Afegir 1 µl de l’enzim de restricció Dpn I (10 U/µl). 

- Incubar 1 hora a 37ºC. 
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Transformació 

Hem fet servir les cèl·lules XL1 Blue supercompetents del kit per a realitzar la transformació. 

Hem fet un control negatiu amb cèl·lules no transformades per a veure que el procediment era 

correcte. Concretament: 

- Aliquotar 50 µl d’XL1 Blue en dos eppendorfs. 

- En un d’ells afegim 1 µl de DNA-Dpn I tractat (l’altre serà el control). 

- Barrejar i posar en gel 30 minuts. 

- Xoc tèrmic: posar a 42ºC durant 45 segons. 

- Posar en gel 2 min. 

- Afegir 0.5 ml de medi NZY+ complementat amb MgCl2 (12.5mM), MgSO4 (12.5mM) i 

glucosa (0.6 %). 

- Incubar 1 hora a 37 ºC a 250 rpm. 

- Plaquejar en LB + Amp (50 µg/ml) la mostra i el control (la mostra repartida en dues 

plaques, una amb 150 µl i l’altra amb 350 µl). 

- Incubar a 37ºC O.N. 

Al dia següent només s’observa creixement en la placa amb cèl·lules transformades. 

 

Cultiu en medi líquid 

- Picar una única colònia en un tub amb 1 ml d’LB amb ampicil·lina (50 µg/ml). 

- Incubar un mínim de 6 hores a 37ºC i 250 rpm. 

- Passar a erlenmeyers amb 100 ml de LB + Amp (50 µg/ml). 

- Incubar a 37ºC (250 rpm) O.N. 

Els medis de cultiu que hem fet servir en aquest protocol són els que es recullen a l’annex A.2. 
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Obtenció del DNA plasmídic  

Per tal d’obtenir preparacions pures de DNA plasmídic hem realitzat Midi-preps (o “midis”) 

utilitzant el kit Plasmid purification kit de Qiagen. El kit ens proporciona rendiments entre 20-

100 µg de plasmidi purificat per 100 ml de cultiu per a plasmidis de baix nombre de còpia, com 

és el nostre cas.  

Amb aquest procediment partim del cultiu de 100 ml del bacteri transformat amb el nostre 

plasmidi obtingut tal i com s’acaba de descriure. El mètode es basa en separar el DNA plasmídic 

mitjançant la lisi alcalina. A continuació es passa per una columna de diòxid de silici, s’elueix a 

altes concentracions de sal i finalment es concentra i es dessala per precipitació amb isopropanol. 

Seguim el protocol especificat pel fabricant. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.18. Esquema del procés de la Midi-Prep. 

Seqüenciació del DNA 

Per tal de verificar que la mutació s’hagi introduït correctament es seqüencia el nou DNA 

plasmídic. Les mostres obtingudes es porten a seqüenciar al Servei de Seqüenciació del Parc 

Científic de Barcelona. Normalment portem una mostra d’aproximadament 800 ng. El resultat de 

la seqüenciació és un cromatograma amb la seqüència específica del fragment de DNA analitzat. 

Cal destacar que no només cal comprovar la incorporació de la mutació desitjada sinó que també 

cal comprovar que no s’hagi introduït cap variació en la resta de la seqüència.
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L’obtenció de les proteïnes HMGA directament de cèl·lules humanes presenta moltes limitacions 

i la quantitat de proteïna obtinguda seria molt baixa. Una alternativa és utilitzar la tècnica del 

DNA

proteïna humana dins d’un bacteri 

i fer que aquest bacteri expressi (sintetitzi) aquesta proteïna. 

El procés 

tant, caldrà seleccionar en primer lloc els bacteris transformats (aquells que hagin incorporat el 

gen de l’HMGA humana). Per

5.2.1). Tal i com s’esquematitza a la figura 6.1, a partir d’una colònia de bacteris transformats 

iniciem el cultiu líquid fins arribar al volum final de cultiu desitjat, moment en el qual s’indueix 

la síntesi de la proteïna per addici

dins del bacteri. P

suau i processar

D’altra banda cal comentar que 

disposàvem

cas el DNA plasmídic es va obtenir mitjançant la tècnica de la mutagènesi dirigida (v

5.
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6.1 Obtenció del mutant HMGA1b(1-90) 

6.1.1 Disseny de la mutació HMGA1b(1-90) 

Les proteïnes HMGA1a i HMGA1b tenen una cadena aminoacídica exactament igual excepte 

que aquesta última conté una deleció d’11 aminoàcids entre l’AThook I i l’ AT-hook II respecte la 

primera (veure figures 4.4 i 6.2). En el nostre laboratori hem treballat tant amb la forma sencera 

com amb fragments de les proteïnes HMGA1a i HMGA1b. En aquest treball ens vam proposar 

ampliar el nombre de formes disponibles i obtenir la forma proteica HMGA1b(1-90). La forma 

HMGA1b(1-90) conté els tres AT-hooks i únicament difereix de la sencera en què no presenta la 

cua acídica carregada negativament. Amb l’eliminació d’aquesta zona acídica s’espera que 

aquesta forma cristal·litzi més fàcilment amb oligonucleòtids rics en ATs. Cal comentar que la 

designació “HMGA1b(1-90)” s’adopta per analogia amb la forma corresponent de la proteïna 

HMGA1a, però en realitat la forma HMGA1b(1-90) s’estén des de l’aminoàcid 1 fins al 79 (v. 

fig. 6.2).  

 
Fig. 6.2. Esquema de les proteïnes HMGA1a, HMGA1b i HMGA1b(1-90), ressaltant en groc els dominis AT-

hook (carregats positivament) i en vermell la regió acídica C-terminal. 

Per a obtenir la proteïna HMGA1b(1-90) es va partir del plasmidi que codifica la forma sencera 

HMGA1b i es va introduir un codó stop en la posició corresponent a l’aminoàcid 80 mitjançant 

mutagènesi dirigida. D’aquesta manera, al sintetitzar-se la proteïna s’aturarà el procés en 

l’aminoàcid 80 obtenint així el mutant de l’aminoàcid 1 al 79.  

El primer que vam fer va ser dissenyar els primers adients per a dur a terme aquesta mutació 

segons les consideracions comentades a l’apartat 5.7. Com hem dit, partim de la seqüència de 

bases que codifiquen la proteïna HMGA1b sencera (v. figura 6.3). Requadrat s’indica el codó 

corresponent a l’aminoàcid 80 que hauria de ser canviat per un codó stop.  
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ATG AGT GAG TCG AGC TCG AAG TCC AGC CAG CCC TTG GCC TCC AAG CAG 

GAA AAG GAC GGC ACT GAG AAG CGG GGC CGG GGC AGG CCG CGC AAG CAG 

CCT CCG AAG GAG CCC AGC GAA GTG CCA ACA CCT AAG AGA CCT CGG GGC 

CGA CCA AAG GGA AGC AAA AAC AAG GGT GCT GCC AAG ACC CGG AAA ACC 

ACC ACA ACT CCA GGA AGG AAA CCA AGG GGC AGA CCC AAA AAA CTG GAG 

AAG GAG GAA GAG GAG GGC ATC TCG CAG GAG TCC TCG GAG GAG GAG CAG 

TGA 

Fig. 6.3. Seqüència nucleotídica corresponent a la proteïna HMGA1b. Subratllat s’indica el fragment de la 

seqüència que serà complementari al primer dissenyat i requadrat el codó corresponent a l’aminoàcid 80 que hauria 

de ser mutat. 

En la taula 6.1 es mostren els possibles canvis per a produir aquesta mutació. D’entre ells es va 

seleccionar el que suposava el menor nombre de nucleòtids a canviar, que és el TAG.  

Mutació de l’aminoàcid 80 

Aminoàcid original Triplet original Triplets Stop Canvis 

 Àcid glutàmic GAG 

TAA 

TAG 

TGA 

2 

1 

3 

Taula. 6.1. Selecció del triplet stop per a substituir l’aminoàcid 80. Amb un fletxa s’indica el triplet seleccionat. 

Per a poder introduir aquesta mutació calen uns primers adients que continguin aquest canvi en 

la seva seqüència i que compleixin les condicions explicades a materials i mètodes (v. apartat 

5.7). Després d’analitzar diferents possibilitats es va triar la seqüència que es mostra a 

continuació (subratllada a la figura 6.3). Com es pot observar, aquests oligonucleòtids tenen 34 

parells de bases i la Tm superior a 78ºC. A més a més, la mutació està al mig de l’oligonucleòtid, 

el % GC és superior al 40% i els extrems presenten G o C. És a dir, compleixen tots els requisits 

del sistema de mutagènesi dirigida utilitzat. 

GGC AGA CCC AAA AAA CTG TAG AAG GAG GAA GAG G 

CCG TCT GGG TTT TTT GAC ATC TTC CTC CTT CTC C 

Amb:  N = 34    % GC = 
34

17
100 = 50 %   % Mismatch = 

34

1
100 = 3 %   

Tm = 81.5 + 0.40 (% GC) – 675/N - % Mismatch = 81.5 + 0.40 (50) – 675/34 – 3 = 79,15 
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Per tant, les dues cadenes complementàries en ordre 5’� 3’ seran: 

Primer 5’ HMGA1b(1-90)    GGCAGACCCAAAAAACTGTAGAAGGAGGAAGAGG 

Primer 3’ HMGA1b(1-90)    CCTCTTCCTCCTTCTACAGTTTTTTGGGTCTGCC 

Un cop dissenyats i adquirits els primers, vam obtenir el mutant HMGA1b(1-90) seguint les 

indicacions del kit de mutagènesi dirigida QuickChangeTMSite-Directed Mutagenesis Kit 

(Stratagene) (v. 5.7). En la barreja de reacció es va incloure DMSO fins al 3% per a evitar la 

formació d’estructures secundàries. Aquesta barreja de reacció es va sotmetre als cicles tèrmics 

especificats a la taula 6.2. per a l’amplificació del plasmidi mutat. Finalment es va fer la digestió 

de les cadenes parentals amb l’enzim de restricció Dpn I i es va transformar en la soca de 

cèl·lules supercompetents XL1-Blue.  

Cicles tèrmics 

Segment Cicles  Temperatura Temps 

1 1  95 ºC 30 segons 

2 12 

95 ºC 30 segons 

55 ºC 1 minut 
68 ºC 10 minuts 

Taula 6.2. Detall dels cicles tèrmics realitzats. S’han aplicat 12 cicles al segon segment degut a que la mutació 

desitjada era d’una única base i hem aplicat 10 minuts per a cada cicle a 68ºC ja que el plasmidi amb el que 

treballàvem tenia una longitud de 5 kb. 

Per a comprovar que havíem aconseguit la mutació es va obtenir una preparació pura d’aquest 

nou DNA plasmídic a partir d’una de les colònies de cèl·lules transformades. La concentració de 

DNA va ser mesurada espectroscòpicament i se’n va preparar una dilució d’uns 100 ng/µl, de la 

qual se’n van portar 8 µl a seqüenciar al Parc Científic de Barcelona. La seqüenciació ens permet 

comprovar que la mutació s’ha introduït correctament i que no s’ha produït cap canvi addicional 

en la seqüència nucleotídica. 

El cromatograma obtingut de la mostra portada a seqüenciar és el que es mostra a la figura 6.4. 

S’ha encerclat el triplet a mutar. Segons l’assignació automàtica de bases que fa el programa 

veiem que el triplet original GAG ha passat a TAT i no al codó stop TAG. És a dir, a més de la 

mutació de la primera G a T, que era l’únic canvi que volíem introduir, segons la interpretació 

del programa l’altra G també ha passat a T, fet inesperat.  
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Fig. 6.4. Cromatograma de la seqüenciació del DNA plasmídic. Observem el fragment de DNA on s’hauria de 

haver produït la mutació (v. més detalls al text). 

No obstant això, si ens fixem bé en el cromatograma, la tercera base del codó mutat presenta dos 

pics d’alçada similar corresponents a una base T i a una base G (v. fletxa a la figura 6.4) fet que 

pot haver originat un error en la interpretació. Tenint en compte que la base original era la G i 

que el pic de T és similar als altres pics de T que hi ha al background del cromatograma, es va 

considerar que la interpretació correcta hauria de ser la G, és a dir que el triplet mutat era TAG, 

tal i com esperàvem. A més a més, també es pot considerar el següent: si el triplet mutat fos TAT 

tindríem una tirosina en la posició 91 i a l’expressar la proteïna obtindríem la seqüència sencera 

amb aquest aminoàcid 91 mutat. En canvi si tinguéssim TAG, tindríem un codó stop, per tant 

obtindríem la proteïna mutada d’interès, l’HMGA1b(1-90). Es va decidir expressar la proteïna i 

visualitzar-la en un gel electroforètic per tal de comprovar el resultat. 

 

6.1.2 Expressió del mutant HMGA1b(1-90) 

Hem fet una primera expressió del nou mutant HMGA1b(1-90) seguint el protocol explicat en 

l’apartat 5.2.1. El plasmidi que hem fet servir és el pET 7c que conté el gen que codifica la 

proteïna HMGA1b(1-90), que hem obtingut per mutagènesi dirigida com hem explicat en 

l’apartat anterior. Aquest plasmidi pET (plasmid for expression by T7 RNA polymerase) conté un 

marcador de resistència a la ampicil·lina i està controlat pel promotor de la T7 RNA polimerasa.  

Es van transformar 100 µl de cèl·lules competents de la soca Rosetta(DE3)pLysS d’Escherichia 

coli amb 0.5 µl de la dissolució del DNA plasmídic. Es va picar una de les colònies 

transformades en un tub contenint 3 ml de LB amb ampicil·lina a 50 µg/ml. Després de 6 hores 

d’incubació es va abocar el contingut del tub en 50 ml de LB amb ampicil·lina a 50 µg/ml. 

Aquest cultiu es va incubar O.N. a 37ºC i 250 rpm i a continuació vam inocular 12 ml d’aquest 

cultiu sobre 1 litre de medi fresc obtenint una DO600 de 0,111. Finalment el vam deixar incubant-

se fins arribar a una DO600 d’aproximadament 0,6-0,7 (en aquest cas es van necessitar 5 hores per 

Triplet mutat, l’original era GAG 
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a arribar a DO600 = 0,739). En aquest punt s’inicia la síntesi de la proteïna amb la inducció amb 

IPTG. Una vegada transcorregudes les tres hores corresponents a la inducció es va centrifugar el 

cultiu per tal de recuperar el cultiu bacterià amb la proteïna d’interès. Es va agafar una alíquota a 

l’inici i una altra al final de la inducció per a analitzar-les electroforèticament (v. apartat 5.3.2) i 

observar la seva absorbància.  

Finalment el sediment bacterià es va tractar per tal d’extreure la proteïna HMGA1b(1-90) de 

l’interior dels bacteris i eliminar part de les impureses d’origen bacterià (veure 5.2.2). Al final del 

tractament vam obtenir un extracte enriquit en la proteïna d’interès que també analitzarem en un 

gel de poliacrilamida-SDS.  

A la figura 6.5 podem veure una taula amb les absorbàncies corresponents a l’inici i al final de la 

inducció i el gel de poliacrilamida-SDS corresponent a aquests dos punts amb també una mostra 

d’un pellet descartat durant el procés del tractament del sediment bacterià i una mostra de 

l’extracte enriquit en la proteïna HMGA1b(1-90). Podem veure com a l’augmentar el temps 

d’inducció augmenten les quantitats de proteïna així com l’absorbància. El pellet descartat durant 

el tractament del sediment conté impureses de proteïnes bacterianes, mentre que l’extracte 

enriquit presenta una gran eliminació d’aquestes impureses i una alta concentració de la proteïna 

d’interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5. Absorbàncies a 600 nm de les mostres analitzades durant la inducció i SDS-PAGE d’aquestes 

mostres, d’una mostra del pellet descartat i de la mostra enriquida en proteïna HMGA1b(1-90). 

Com hem explicat abans, la seqüenciació no ens ha aclarit al 100 % que la mutació s’hagi 

produït correctament. Per això hem realitzat un gel de poliacrilamida-SDS i un gel de 

poliacrilamida-àcid acètic-urea, per tal de verificar que la mutació sigui l’esperada. Per això, hem 

Controls Abs. 

0h 0.739 

3h 1.695 

Absorbàncies  

Altres proteïnes  

 

HMGA1b(1-90) 
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carregat al gel una mostra de l’extracte enriquit de la nostra proteïna i una mostra de proteïna 

HMGA1b original (v. fig. 6.6). 

 

Fig. 6.6. Gels per a comparar la HMGA1b(1-90) obtinguda amb la seva forma sencera. a) Gel de 

poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) b) Gel de poliacrilamida-àcid acètic-urea (GPAU). 

En el gel SDS-PAGE (v. fig. 6.6 a)), on les proteïnes es separen en funció de la mida, podem 

veure com la proteïna HMGA1b(1-90) ha migrat més que la proteïna sencera, això ens indica 

que té una menor mida, tal i com esperàvem. Cal comentar que la proteïna sencera presenta dues 

bandes intenses que corresponen a la seva forma sencera (banda superior) i a una forma truncada 

(banda inferior). En el gel GPAU, on la proteïna corre tant per la seva càrrega com per la seva 

mida, observem també una major mobilitat en la nostra proteïna (v. fig. 6.6 b)), fet que concorda 

amb que la forma (1-90) té menor mida i major densitat de càrrega positiva. 

Ens hem quedat en aquest punt del procés de purificació d’aquesta proteïna degut a la limitació 

de temps d’aquest treball. En el futur es pretén arribar a purificar-la fins al grau de puresa adient 

per a fer-la servir en assajos de cristal·lització. 

 

a) b) 
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6.2 Obtenció de la proteïna HMGA1a  

6.2.1 Expressió de la proteïna HMGA1a 

Hem fet diverses expressions per a l’obtenció dels estocs necessaris de proteïna HMGA1a per tal 

de purificar-la i fer-la servir per a l’obtenció de cristalls amb oligonucleòtids específics. 

Generalment aquestes expressions s’han fet a partir d’un volum d’1 litre de cultiu bacterià. A 

continuació es detallen els resultats d’una d’aquestes expressions com a exemple. 

Seguint el protocol de transformació indicat a l’apartat 5.2.1, una de les colònies es va picar 

sobre 1,5 ml de medi de cultiu (LB amb ampiciŀlina). Al cap d’unes 6 hores de creixement a 

37ºC i amb agitació, aquest cultiu es va abocar sobre 50 ml de medi fresc i es va deixar créixer 

en les mateixes condicions tota la nit. Aquest cultiu saturat es va utilitzar per a inocular un volum 

final de cultiu d’1 litre de manera que la DO600 estès entre 0,1 i 0,2. Per tal d’afavorir l’aireació, 

aquest cultiu es va repartir en dues alíquotes de 500 ml en sengles erlenmeyers de 3 litres de 

capacitat. Deixem incubar fins a una DO600= 0,6-0,7, controlant periòdicament l’absorbància 

d’una mostra del cultiu a l’espectrofotòmetre. Orientativament solen ser necessàries 1,5-2 h per a 

assolir aquests valors. En aquest moment s’indueix la producció de la proteïna, l’HMGA1a 

humana, afegint IPTG al medi. El cultiu es manté durant tres hores més durant les quals els 

bacteris estaran sintetitzant la nostra proteïna. 

Durant el període d’inducció agafem alíquotes de control a temps 0 h, 1’5 h i 3 h per a estudiar 

l’absorbància i fer controls electroforètics. En aquest cas concret les absorbàncies obtingudes i 

les proteïnes observades en l’electroforesi són les que es mostren a la figura 6.7, on (1) i (2) fan 

referència a cada una de les alíquotes de 500 ml de cultiu. L’electroforesi ha estat realitzada 

utilitzant un gel de poliacrilamida-SDS (v. 5.3.2). Es pot observar com l’absorbància a 600 nm 

va augmentant a mesura que passa el temps i els bacteris es van reproduint. Igualment en el gel 

podem observar com a l’augmentar el temps d’inducció augmenta la quantitat de proteïna que 

presenten les mostres. 

A continuació centrifuguem aquests cultius i recuperem el sediment bacterià que conté la 

proteïna HMGA1a, ja que aquesta proteïna és intracel·lular. Aquest sediment va ser processat 

segons el protocol indicat a l’apartat 5.2.2 per tal d’extreure la proteïna HMGA1a de l’interior 

dels bacteris i eliminar part de les impureses bacterianes. L’extracte enriquit en proteïna 

HMGA1a obtingut després d’aquest processat es mostra a l’últim carril de l’electroforesi de la 

figura 6.7. En aquest carril podem apreciar clarament com al finalitzar el procés de tractament 

del sediment bacterià obtenim una mostra on s’han eliminat la gran majoria de proteïnes d’origen 

bacterià mentre que obtenim majoritàriament la proteïna HMGA1a. De fet, les dues bandes 

intenses que observem corresponen concretament a la proteïna HMGA1a sencera (banda 
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superior) i a una forma truncada (banda inferior) que es forma ja dins del bacteri. Aquesta forma 

truncada també resulta d’interès pel nostre treball i per tant també hem perseguit la seva 

purificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7. Absorbàncies a 600 nm de les mostres analitzades durant la inducció i gel de poliacrilamida-SDS 

d’aquestes mostres i de la mostra enriquida en proteïna HMGA1a després del tractament del sediment 

bacterià. Podem observar l’augment de les quantitats proteiques i de l’absorbància a mesura que augmenta el temps 

d’inducció, i l’eliminació de gran part de les proteïnes bacterianes després del tractament del sediment. 

Per tal de separar la forma sencera de la forma truncada de l’HMGA1a i alhora eliminar la resta 

de proteïnes bacterianes que ens han quedat a la mostra seguim el procés de purificació utilitzant 

la tècnica de la cromatografia de bescanvi iònic. 

 

Controls (1) (2) 

0h 0.709 0.728 

1:30h 1.880 2.036 

3h 2.233 2.247 

HMGA1a sencera 

HMGA1a truncada 

Altres proteïnes 

Absorbàncies  



Pàg. 70  Memòria 

 

6.2.2 Purificació de la proteïna HMGA1a 

Cromatografia de bescanvi catiònic 

Per a portar a terme la purificació de la proteïna HMGA1a, és a dir, per tal de separar la forma 

sencera de la forma truncada i d’altres restes de proteïnes, hem fet servir la cromatografia de 

bescanvi catiònic (v. 5.3.1). Inicialment es va partir de les condicions descrites per Reeves i 

Nissen [26]. Segons aquests autors, la proteïna HMGA1a recombinant es pot purificar amb una 

columna de bescanvi catiònic del tipus MACRO-PREP 50S de la marca comercial Bio-Rad, amb 

l’ús de dissolucions de KH2PO4/KCl pH=7 amb concentracions creixents de KCl. En el nostre 

laboratori hem fet servir una columna de 20 cm de longitud i 1,5 cm de diàmetre intern amb un 

volum empaquetat de 30 ml de la resina MACRO-PREP 25S (Bio-Rad). Hem realitzat diferents 

cromatografies amb l’ús de les dissolucions de KH2PO4/KCl pH=7, i variant les concentracions 

de KCl durant el gradient. 

Un problema que es va fer evident des del principi a l’utilitzar les dissolucions de (KH2PO4/KCl) 

durant la cromatografia de bescanvi catiònic és que la proteïna HMGA1a s’elueix a elevades 

concentracions de KCl. El problema que ens suposava era doble. Per una banda, la presència 

d’elevats continguts d’aquestes sals dificulta tant el procés de carregar les mostres als gels com la 

nitidesa de les bandes resultants (i, per tant, la correcta identificació de les bandes). D’altra 

banda, cal fer diàlisis molt més extensives per tal d’assegurar-nos l’eliminació d’aquestes sals 

(requisit necessari per a poder dur a terme els assajos cristal·logràfics). 

Per aquest motiu es va assajar també la purificació de l’HMGA1a utilitzant la mateixa columna 

però amb tampons Tris/NaCl pH=7, que evitaven aquests problemes, i utilitzant concentracions 

creixents de NaCl per a l’elució. Justament la proteïna HMGA1a feta servir pels assajos de 

cristal·lització que es presenten en aquest treball va ser d’una cromatografia realitzada amb 

aquestes condicions i amb la que es va purificar la forma HMGA1a truncada. Aquesta forma 

difereix de la forma sencera en què no presenta part de la cua acídica, però sí conserva els tres 

dominis AT-hook. Així, aquesta forma truncada de la proteïna HMGA1a ens permet estudiar 

igualment les interaccions dels AT-hooks amb oligonucleòtids rics en ATs i a més a més presenta 

més càrrega neta positiva (més afinitat pel DNA). A continuació s’explica com es va dur a terme 

aquesta cromatografia.   
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La mostra carregada en aquesta cromatografia era un extracte enriquit en proteïna HMGA1a 

recombinant obtingut a partir d’un litre de cultiu segons el procediment explicat a l’apartat 

anterior. Hem fet servir, com hem dit, una columna MACRO-PREP 25S amb els tampons 

Tris/NaCl pH=7, fent-los circular a través de la columna amb un flux constant d’1 ml/min i 

recollint fraccions de 3 ml de la mostra eluïda.  

El següent esquema mostra els diferents passos seguits durant la cromatografia.  

 

Les fraccions eluïdes es monitoritzen espectroscòpicament i els pics detectats a 220 nm (enllaç 

peptídic) s’analitzen mitjançant electroforesi. Per a tenir una referència del grau de puresa 

obtingut en la cromatografia, posem en el primer pou del gel electroforètic la mostra de partida 

(MP) que hem introduït a la columna. A l’electroforesi podrem observar la puresa i el tipus de 

proteïna (sencera, truncada o altres) de les fraccions obtingudes. En el gel de poliacrilamida-SDS 

la proteïna sencera se situarà per sobre de la proteïna truncada ja que aquesta última haurà migrat 

més al tenir menor mida.  

A la figura 6.8 es mostra el cromatograma obtingut d’aquesta columna i a la figura 6.9 es pot 

veure l’anàlisi electroforètica de les proteïnes presents al pic principal. Pel que fa als pics 

secundaris corresponents a les fraccions de la 5 fins a la 30, els corresponents gels de 

poliacrilamida-SDS van mostrar com no contenien proteïna HMGA1a. 
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Fig. 6.8. Cromatograma de la columna MACRO-PREP 25S amb els tampons Tris/NaCl pH=7. Podem veure 

que els pics de proteïna HMGA1a ens han sortit al final del gradient, i com els pics de la proteïna sencera i la 

truncada es solapen. 

 

Fig. 6.9. Gels de poliacrilamida-SDS corresponents a la columna MACRO-PREP 25S amb els tampons 

Tris/NaCl pH=7. a) Fraccions corresponents al pic principal del cromatograma. b) Fraccions 45+46+47 un cop 

dialitzades. 

La proteïna sencera sempre s’elueix abans que la truncada en les cromatografies de bescanvi 

catiònic ja que globalment està carregada menys positivament. Així, a la figura 6.9 (a) veiem 

com les primeres fraccions, de la 39 a la 42, contenen proteïna sencera però amb unes impureses 

que apareixen en el gel per sota de la proteïna sencera. Les fraccions 43 i 44 contenen tant 
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proteïna sencera com truncada. Per últim la proteïna HMGA1a truncada apareix majoritàriament 

a partir de la fracció 45.  

Al gel de la figura 6.9 (b) es mostren les fraccions 45+46+47 després de ser reunides i 

dialitzades. Com s’observa a l’electroforesi, aquestes fraccions contenen HMGA1a truncada 

força pura. Aquesta mostra de proteïna HMGA1a es va dialitzar i concentrar per tal de fer-la 

servir per a assajos cristal·logràfics. Com ja hem comentat  

Diàlisi i concentració  

La proteïna obtinguda a les fraccions cromatogràfiques està massa diluïda i amb una 

concentració de sals massa elevada com per a ser utilitzada pels assajos cristal·logràfics. Per tant 

caldrà prèviament dialitzar-les i concentrar-les.  

En el nostre cas aquesta mostra de proteïna HMGA1a s’ha dialitzat en front de Tris 10 mM a 

pH= 7,5. És important dialitzar exhaustivament la mostra ja que la concentració de sals és una 

variable important en la cristal·lització. Per a la diàlisi s’han utilitzat membranes amb un MWCO 

de 6-8.000 (veure apartat 5.3.3). La concentració de la mostra s’ha dut a terme amb dispositius 

centricons YM10 (veure apartat 5.3.4). 

Determinació de la concentració de proteïna 

A partir del valor d’absorbància de la mostra concentrada podem determinar la seva concentració 

amb l’equació de Lambert-Beer (veure apartat 5.3.5). La fórmula que apliquem és la següent: 

( ) 
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Generalment les mesures es fan a partir d’1 µl de la mostra diluïda amb 800 µl del tampó (Tris 

10 mM, pH 7,5). Així aplicant la fórmula anterior i els factors de dilució corresponents s’obté la 

concentració de la mostra inicial. En la taula 6.3 que es troba a continuació s’observa el valor 

obtingut per a aquesta fracció concentrada.  

Nom de la fracció Concentració (µµµµg/µµµµl) Concentració (mM) 

45+46+47 33,7 2,89 

Taula. 6.3. Concentració obtinguda per a la mostra concentrada pels assajos cristal·logràfics d’aquest treball 

(Fr. 45+46+47). 
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6.3 Preparació de la mostra d’oligonucleòtid 

En el nostre treball ens ha calgut solubilitzar i determinar la concentració de la mostra 

d’oligonucleòtid AATAATTATT; amb l’altre oligonucleòtid que vam treballar 
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Per tal de preparar la mostra d’oligonucleòtid, diluïm 3,3 mg de l’oligonucleòtid en 100 µl 

d’aigua milliQ estèril. Mesurem l’absorbància d’una dissolució 1:1000 d’aquesta mostra. 

Obtenim una absorbància de 0,783 a 260 nm (v. figura 6.10). 

 
Fig. 6.10. Absorbància de la mostra d’oligonucleòtid A2TA2T2AT2. Observem com el màxim d’absorbància es 

troba a 260 nm. Partim del valor d’absorbància a aquesta longitud d’ona per tal de trobar la concentració. 

A partir d’aquest valor i del coeficient d’extinció a 260 nm mitjançant l’equació de Lambert-

Beer podem calcular la concentració de la dissolució d’oligonucleòtid. 
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Si tenim en compte que hem diluït la mostra inicial 1000 vegades per a mesurar l’absorbància i 

que aquesta és la concentració de la cadena senzilla de DNA, la concentració de la mostra 

d’oligonucleòtid de cadena doble que hem preparat és la següent. 

[ ] 66,32222 =ATTTAA mM (cadena doble) 
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d’altres juguen un paper important en el metabolisme del DNA. Per aquestes raons considerem, a 
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entre la seqüència dels 

Hem fet servir seqüències de DNA riques en parells de bases ATs ja que, com hem comentat 

anteriorment, són justament en aquestes zones on la proteïna HMGA1a interacciona 

ent amb el DNA a través dels 

són ja de per sí de gran interès degut a què formen part de les seqüències més o menys repetitives 

que no són traduïdes a proteïna. Algunes d’aquestes seqüències tenen funci

d’altres juguen un paper important en el metabolisme del DNA. Per aquestes raons considerem, a 

més a més, de gran importància l’estudi de les seqüències riques en ATs per tal de comprendre el 

que presenten. A continuació es mos
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d’altres juguen un paper important en el metabolisme del DNA. Per aquestes raons considerem, a 
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6.4.1 Seqüència CGCAT2A2TGCG amb proteïna HMGA1a 

Condicions 

En proves anteriors havíem determinat algunes condicions òptimes de cristal·lització de la 

proteïna HMGA1a amb l’oligonucleòtid CGCAT2A2TGCG. D’un dels cristalls obtinguts s’havia 

arribat a resoldre l’estructura del complex, però no havíem pogut arribar a veure l’estructura que 

adoptava la proteïna, potser perquè es trobava desordenada. Amb aquests antecedents, en el 

present estudi es va decidir optimitzar les condicions de cristal·lització d’aquest cristall per a 

intentar obtenir millors resultats. Per tant, partint de les condicions d’aquest cristall (v. taula 6.4), 

hem variat alguns paràmetres per a realitzar els assajos. A continuació s’especifiquen aquestes 

condicions de cristal·lització. 

Condicions de cristal·lització  

 Relació proteïna:oligo 2:1  Oligonucleòtid CGCATTAATGCG 0,328 mM 

 Temperatura 13ºC  Proteïna HMGA1a truncada 0,636 mM 

 Precipitant inici 23% MPD 
 Sals, tampó, pH 0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac;  

pH=6 (núm. 15*)+ 0,5 mM NiCl2  Precipitant final 22% MPD 

 Observacions S'han format agulles que després hem desfet. S'han tornat a formar una mica més 
grans. Congelats 5 cristalls. 

Taula. 6.4. Condicions de la càpsula que ens va donar els millors resultats. S’indica amb un * el número del 

tampó Natrix (v. annex A.3). 

- Relació proteïna/oligonucleòtid. Hem treballat amb diferents relacions de proteïna 

oligonucleòtid: (2:1), (1:1) i (1:2), mantenint les concentracions de sals a la gota (0,02 M 

MgCl2 i 0,5 mM NiCl2). D’altra banda hem mantingut la relació molar del doble de 

proteïna que d’oligonucleòtid (2:1) per a realitzar canvis en les concentracions de sal.  

- pH. Hem treballat amb un tampó de cacodilat de sodi amb una concentració de 25 mM 

sempre a un pH de 6. El tampó permet mantenir un pH constant dins la gota.  

- Sals. En aquest cas hem treballat sempre amb les sals de MgCl2 amb una petita quantitat 

de sals de NiCl2. Les concentracions de MgCl2 han estat de 5 mM, 20 mM i 40 mM, 

segons el cas i les de NiCl2 de 0,25 mM i 0,5 mM. L’addició d’àtoms pesats com el Ni+2 

millora la cristal·lització i en el cas de guanines terminals evita que aquestes es 

desaparellin, com s’ha vist en estudis realitzats al nostre laboratori en seqüències riques 

en ATs [33].  

- Precipitant. L’augment gradual del precipitant ens ajuda a insolubilitzar el complex 

proteïna-oligonucleòtid i per tant a l’obtenció de cristalls. Segons la resta de condicions 
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de la gota fem servir un tipus de precipitant o un altre. En aquestes gotes hem fet servir 

únicament MPD. 

-  Temperatura. Hem treballat a temperatures baixes ja que si no la proteïna podria 

degradar-se. S’ha decidit realitzar les proves a 4ºC millor que a 13ºC ja que el procés de 

cristal·lització és més ràpid a menor temperatura i també evitem la degradació de la 

proteïna. 

Les gotes realitzades es recullen a la taula 6.5. Cal comentar que els stocks de proteïna porten 

una petita quantitat del detergent Tween 20 que ajuda a relaxar la proteïna perque s’uneixi més 

fàcilment a l’oligonucleòtid (el Tween 20 es troba al 0.005% a la gota). 

  
Data 

d'inici Temp. Proteïna Oligonucleòtid Relació 
P:O Sals, tampó, pH Precipitant 

final Observacions 

R1 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,328 mM 
2:1 

0,020 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 (núm. 15*) + 0,5 mM NiCl2 

34% MPD 
S'han format agulles molt fines (28%), les hem fos (15%) i 

ara presenta separació de fases. 

R2 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,328 mM 
2:1 

0,020 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 (núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

51% MPD Separació de fases comencen a sortir dos eriçons d'agulles. 

R3 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,656 mM 
1:1 

0,020 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 (núm. 15*) + 0,5 mM NiCl2 

 31% MPD Agulles molt llargues i molt fines. 

R4 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,330 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,656 mM 
1:2 

0,020 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 (núm. 15*) + 0,5 mM NiCl2 

20% MPD 
Primer han sortit cristalls molt lletjos que hem fos. Després 
s'han format agulles força grans que brillaven molt (22%), 

hem congelat dos. Tornem a fondre. 

R5 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,328 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 + 0,5 mM NiCl2 

52% MPD Separació de fases. 

R6 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,328 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

52% MPD Separació de fases. 

R7 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,328 mM 
2:1 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 + 0,5 mM NiCl2 

34% MPD 
S'han format agulles molt fines (28%), les hem fos (15%) i 
ara tenim separació de fases i comencen a créixer agulletes 

molt petites. 

R8 23/02/2010  4ºC 
HMGA1a truncada 

0,605 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,328 mM 
2:1 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac, 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

30% MPD 
Moltes agulles molt fines (39%), les hem fos (15%) i ara 

tenim separació de fases. 

Taula. 6.5. Gotes realitzades amb la proteïna HMGA1a truncada i l’oligonucleòtid CGCAT2A2TGCG. 
S’indica amb un * el número del tampó Natrix (v. annex A.3). 

Cristalls obtinguts 

Hem obtingut cristalls en totes les gotes que hem realitzat menys en dos d’elles (les que contenen 

una menor concentració de sals de clorur de magnesi) que es troben actualment en separació de 

fases, punt previ a la cristal·lització. Els cristalls obtinguts tenen forma d’agulles molt fines i 

llargues, normalment apareixen moltes dins d’una mateixa gota i a vegades s’ajunten moltes 

d’elles formant un “eriçó” d’agulles (veure figura 6.12). Només hem pogut congelar dos cristalls 

corresponents a la Cp. R4 que es veien una mica més gruixuts que en les altres gotes. 

Algunes de les conclusions que podem extreure d’aquests estudis cristal·logràfics amb la 

proteïna HMGA1a són les següents: 
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- Els cristalls tenen tendència a sortir més ràpidament a una menor proporció de proteïna 

respecte l’oligonucleòtid. Això ja és lògic ja que la proteïna dificulta la cristal·lització de 

l’oligonucleòtid.  

- També observem com els cristalls es formen més ràpidament a major concentració de sal. 

Tot i això hem de perseguir també la cristal·lització a concentracions de sal més aviat 

baixes ja que els cations de les sals treuen els llocs d’unió del DNA i per tant, aquest 

cations competeixen amb els AT-hooks de la proteïna (també carregats positivament). 

Fig. 6.12. Cristalls en forma d’agulla. Aquesta gota correspon a la càpsula R3 (v. condicions a la taula 6.5). No s’ha 

congelat cap cristall d’aquesta càpsula ja que són agulles molt fines i llargues. 

6.4.2 Seqüència CGCAT2A2TGCG amb pèptid KRPRGRP 

Condicions 

Per a començar a fer proves de cristal·lització amb l’oligonucleòtid CGCAT2A2TGCG i el pèptid 

KRPRGRP (AT-hook II, veure figura 6.11) hem optat per fer servir diferents tampons de la casa 

Hampton Research (Natrix HR2-116) (veure annex A.3). Hem triat aquells tampons amb uns 

pHs d’entre 6 i 7,5 i una quantitat de sals no gaire elevada per tal d’evitar la competència 

d’aquestes amb els grups carregats positivament de la proteïna en la unió a l’oligonucleòtid. 

També hem treballat amb variacions dels tampons de NaCac pH=6 i sals de MgCl2 com en 

l’apartat anterior, ja que hem vist que ens aportaven bons resultats.  

- Relació pèptid/oligonucleòtid. Hem treballat sistemàticament amb tres relacions 

diferents de pèptid-oligonucleòtid per a cada condició assajada: (2:1), (1:1) i (1:2). 

- pH. Hem treballat amb uns tampons amb uns valors de pH de 6, 6’5, 7 i 7’5. Hem fet 

servir tampons de cacodilat de sodi (NaCac), MES, HEPES-Na i Tris-HCl, a una 

concentració de 25 mM i cacodilat de potassi (KCac) a 20 mM.  
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- Sals. En aquest cas hem provat diferents sals: MgCl2, MgSO4, MgAc, MgCl2 combinat 

amb sulfat amònic i MnCl2 combinat amb KCl. Les concentracions de MgCl2 han variat 

de 2,5 mM fins 40 mM, la concentració de MgSO4 ha estat de 2,5 mM, la concentració 

de MgAc de 40 mM, la de clorur de manganès de 40 mM, la de clorur de potassi de 40 

mM i la de sulfat amònic de 25 mM. A totes les gotes hem afegit una petita quantitat de 

sals de NiCl2 (0,25 mM) que ens ajuda en el procés de cristal·lització. 

- Precipitant. Hem fet servir PEG a diferents masses moleculars (400 i 4000), MPD i 

MPD amb isopropanol.  

- Temperatura. Hem treballat 4ºC en totes les gotes realitzades. 

Les gotes que hem realitzat es troben a la taula 6.6. 

  Data d'inici Temp. Pèptid 
(IIa) 

Oligonucleòtid Relació 
P:O 

Sals, tampó, pH Precipitant final Observacions 

R10 09/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

26% MPD 
Van sortir agulles, les vam fondre, després van sortir 

varetes hem congelat una. 

R11 09/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

29% MPD 
Van sortir moltes agulles petites, les varem fondre, 

després van sortir varetes fines i curtes. 

R12 09/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

29% MPD 
Agulles, hem congelat una, després han crescut, ara 

són varetes que no brillen.  

R13 09/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

23% MPD 
Moltíssimes agulles, les vam fondre, després han 
sortit varetes amb les puntes afilades una mica 

estrangulades. 

R14 09/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
 1:1 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

19% MPD 
Moltes agulles, les vam fondre, després cristalls en 
forma d'escombra, tornem a fondre, surten varetes 

amb puntes afilades, algunes estan força bé. 

R15 09/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

45% MPD Res, una mica de precipitat amorf. 

R16 10/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

27% MPD 
Varetes amb puntes afilades (forma de llapis), hem 
congelat dos. Han crescut bastant, són més aviat 

curtes i gruixudes. 

R17 10/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

28% MPD 
Varetes amb puntes afilades (forma de llapis). A la 

tapa estan creixent millor. 

R18 10/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

29% MPD 
Varetes amb puntes afilades (forma de llapis), més 

aviat petites. 

R19 10/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 + 0,25 mM NiCl2 

20% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Precipitat cristal· lí. Després han sortit cristalls en 
forma d'agulles. 

R20 10/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 + 0,25 mM NiCl2 

13% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Varetes grans, en general no estan molt bé, menys 1 
que hem congelat. A continuació les fonem per a 
tornar a formar cristalls. Actualment no hi ha res. 

R21 10/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 + 0,25 mM NiCl2 

21% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Agulles en forma d'eriçons. Les hem fos per a tornar 
a formar cristalls, actualment no hi ha res. 

R22 17/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2       

25% MPD 
Varetes llargues i grans amb puntes rectes, hem 

congelat una petita que brilla. 

R23 17/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

26% MPD 
Varetes amb puntes rectes més o menys bé, en tapa 

millor. 

R24 17/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

24% MPD 
Varetes amb puntes afilades (forma de llapis) molt 

grans però no brillen gaire. Hem congelat una. 

R28 18/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; pH=6 
(núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

26% MPD 
Varetes fines i llargues amb puntes afilades, hem 

congelat dos. Han crescut més però no brillen tant. 

R29 18/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; pH=6 
(núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

22% MPD 
Varetes amb puntes afilades (forma llapis), estan bé i 

hi ha poques. 
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R30 18/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; pH=6 
(núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

25% MPD 
Varetes gordetes en forma de llapis, algunes 

estrangulades. Hem congelat una. Segueixen creixent. 

R31 18/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 mM NiCl2 

23% MPD 
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Agulles molt lletges, les vam fondre, després van 
sortir varetes més aviat fines. 

R32 18/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 mM NiCl2 

33% MPD / 5% 
isoprop. 

Varetes amb puntes rectes, brillen. Hem congelat una. 

R33 18/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 mM NiCl2 

31% MPD / 5% 
isoprop. 

Varetes amb puntes rectes, brillen. Hem congelat 
dues i després d'un temps una altra. 

R34 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,01 M MgCl2; 0,025 M MES, pH=6 
(núm. 7*) + 0,25 mM NiCl2           

23% MPD 
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Varetes amb puntes rectes i fines, més aviat petites, 
algunes creixen juntes. 

R35 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,01 M MgCl2; 0,025 M MES; pH=6 
(núm. 7*) + 0,25 mM NiCl2           

23% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Varetes amb puntes rectes més aviat petites i fines. 

R36 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,01 M MgCl2; 0,025 M MES; pH=6 
(núm. 7*) + 0,25 mM NiCl2           

23% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Varetes amb puntes rectes més aviat petites i fines. 

R37 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 22*) + 0,25 mM NiCl2  

24% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Cristalls dolents, canvi a MPD. Han sortit cristalls, 
varetes curtes amb puntes afilades (semblen 

hexàgons), estan creixent i brillen. 

R38 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 22*) + 0,25 mM NiCl2  

24% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Cristalls dolents, canvi a MPD. Han sortit cristalls, 
varetes curtes amb puntes afilades (semblen 

hexàgons), estan creixent i brillen. 

R39 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 22*) + 0,25 mM NiCl2  

23% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Cristalls dolents, canvi a MPD. Han sortit cristalls, 
varetes curtes amb puntes afilades (semblen 

hexàgons), estan grans. Hem congelat 1. 

R40 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,0025 M MgSO4; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 10*) + 0,25 mM NiCl2 

23% PEG 4000 Varetes creixent en forma de feixos. 

R41 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,0025 M MgSO4; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 10*) + 0,25 mM NiCl2 

10% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Cristalls de forma lletja, com escombres. Canvio a 
MPD, de moment no hi ha res. 

R42 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,0025 M MgSO4; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 10*) + 0,25 mM NiCl2 

10% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Cristalls de forma lletja, com escombres. Canvio a 
MPD, de moment no hi ha res. 

R43 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 mM NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Precipitat amorf. Hem desfet el precipitat i hem 
canviat a MPD, ha tornat a aparèixer precipitat amorf. 

R44 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 mM NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Precipitat amorf. Hem desfet el precipitat i hem 
canviat a MPD, ha tornat a aparèixer precipitat amorf. 

R45 23/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 mM NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Precipitat amorf. Hem desfet el precipitat i hem 
canviat a MPD, ha tornat a aparèixer precipitat amorf. 

R46 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M HEPES-Na; 
pH=7 (núm. 31*) + 0,25 mM NiCl2     

23% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

S'han format molts cristalls, els vam fondre, i canviat 
a MPD després van sortir varetes amb puntes rectes 

petites. 

R47 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M HEPES-Na; 
pH=7 (núm. 31*) + 0,25 mM NiCl2     

19% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

S'han format molts cristalls, els vam fondre, i canviat 
a MPD. Ara han sortit agulles petites formant un 

eriçó. 

R48 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M HEPES-Na; 
pH=7 (núm. 31*) + 0,25 mM NiCl2     

16% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

S'han format molts cristalls, els vam fondre, i canviat 
a MPD. Després van sortir varetes molt petites, les 

vam fondre i de moment no han sortit. 

R49 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M (NH4)2SO4; 
0,025 M Tris-HCl; pH= 7,5 (núm. 43*) 

+ 0,25 mM NiCl2     
19% MPD 

Feixos de varetes, les hem fos, de moment han sortit 
tres varetes que creixen juntes. 

R50 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M (NH4)2SO4; 
0,025 M Tris-HCl; pH= 7,5 (núm. 43*) 

+ 0,25 mM NiCl2     
24% MPD Varetes de diferents mides. 

R51 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M (NH4)2SO4; 
0,025 M Tris-HCl; pH= 7,5 (núm. 43*) 

+ 0,25 mM NiCl2     
23% MPD 

Varetes grans, algunes creixen juntes. Hem congelat 
una.  

R52 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,4 mM  
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

40 mM MnCl2; 40 mM KCl; 0,02 M 
KCac; pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

24% MPD Varetes amb puntes rectes més aviat fines i petites. 

R53 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

40 mM MnCl2; 40 mM KCl; 0,02 M 
KCac; pH=6  + 0,25 mM NiCl2 

24% MPD 
Varetes amb puntes rectes més aviat fines i petites. 

Algunes creixen juntes. 

R54 30/03/2010  4ºC 
KRPRGRP 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

40 mM MnCl2; 40 mM KCl; 0,02 M 
KCac; pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

24% MPD Varetes més aviat petites però estan creixen. 

Taula. 6.6. Gotes realitzades amb el pèptid KRPRGRP i l’oligonucleòtid CGCAT 2A2TGCG. S’indica amb un * 

el número del tampó Natrix (v. annex A.3). 

(cont.) 
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Cristalls obtinguts 

Hem obtingut cristalls en totes les proves realitzades excepte en tres càpsules que han presentat 

precipitat amorf (aquestes contenien 0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 

mM NiCl2 i PEG 4000 com a precipitant). En aquests assajos de cristal·lització hem observat 

que els cristalls es formaven molt ràpidament (a baixa concentració de MPD o PEG) i en cap 

dels casos hem pogut observar el pas previ de la separació de fases. Aquest fet és raonable ja que 

treballar amb pèptids de seqüència curta facilita la cristal·lització en comparació amb els assajos 

realitzats amb la proteïna. A més a més, treballar a baixes temperatures insolubilitza més el 

complex. Aquest fet, però, ens ha obligat a augmentar la concentració de precipitant molt més a 

poc a poc, per tal d’evitar la formació de cristalls massa ràpidament (fet que implicaria un menor 

ordre en l’estructura formada).  

Els cristalls obtinguts han estat normalment en forma de vareta, tant amb les puntes rectes com 

afilades (veure figures 6.13, 6.14 i 6.15). Molts cops, però, s’han format una gran quantitat de 

varetes petites. En aquesta situació, s’ha intentat fondre-les per a tornar a cristal·litzar-les i veure 

si es formaven varetes més grans a partir dels nuclis de cristal·lització ja formats. 

Hem pogut congelar un total de 16 cristalls en aquest grup de proves cristal·logràfiques. Hem 

congelat aquelles varetes més grans que presentaven una millor forma i força birrefringència. 

Aquests cristalls amb millors qualitats s’han obtingut principalment en gotes que contenien 

MgCl2 a diferents concentracions, a pH de 6 o 7,5 i MPD com a precipitant. També hem 

constatat com els precipitants PEG 400 i PEG 4000 ens feien obtenir cristalls amb formes 

dolentes (unió de cristalls creixent en diferents direccions i petits) o massa varetes petites, no 

aptes per a congelar. A més també hem pogut veure que els cristalls una mica millors en més 

ocasions creixien en les càpsules amb una relació de pèptid/oligonucleòtid de (1:2). 

Fig. 6.13. Cristalls en forma de vareta amb puntes afilades. A l’esquerra observem la Cp. R10 amb un detall 

d’una vareta, n’hem congelat una. A la dreta també observem cristalls en forma de vareta amb puntes afilades i una 

mica més gruixudes, corresponen a la Cp. R30 de la que n’hem congelat una (v. condicions a la taula 6.6). 
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Fig. 6.14. Cristalls en forma de vareta amb puntes rectes. Aquesta gota correspon a la Cp. R31. No s’han congelat 

cristalls d’aquesta càpsula ja que les varetes no presentaven prou birrefringència (v. condicions a la taula 6.6). 

 
Fig. 6.15. Cristalls en forma de vareta gruixuda amb puntes afilades. Aquesta imatge correspon a la càpsula R39 

(v. condicions a la taula 6.6). D’aquesta gota hem congelat un cristall.  

 

6.4.3 Seqüència CGCAT2A2TGCG amb pèptid RKPRGRPKK 

Condicions 

En el cas de la cristal·lització de l’oligonucleòtid CGCAT2A2TGCG amb el pèptid 

RKPRGRPKK (corresponent al tercer AT-hook III, veure figura 6.11) hem treballat exactament 

igual que amb el pèptid KRPRGRP comentat a l’apartat anterior. Per tant les condicions 

explicades al punt 6.4.2 són també aplicables en aquest cas. A la taula 6.7 es detallen les gotes 

realitzades. 
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    Temp. Pèptid (III) Oligonucleòtid 
Relació 

P:O Sals, tampó, pH Precipitant final Observacions 

R61 09/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

23% MPD 
Cristalls en forma d'agulla, els fonem, surten 

varetes formant com estrelles. 

R62 09/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

13% MPD 
Eriçons d'agulles, els hem fos, després han sortit 

varetes molt fines. Les tornem a fondre per a veure 
si obtenim cristalls millor, ara no hi ha res. 

R63 09/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

13% MPD 
Eriçons d'agulles, els hem fos, després han sortit 

cristalls dolents. Els tornem a fondre per a veure si 
obtenim cristalls millor, ara no hi ha res. 

R64 09/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

22% MPD 
Molts cristallets fins i curts, els fonem, després han 
sortit varetes amb puntes afilades més aviat petites i 

fines. 

R65 09/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
 1:1 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

18% MPD 
Agulles formant eriçons, els fonem, ha tornat a 
sortir. Tornem a fondre. Surten dos estrelles de 

varetes. 

R66 09/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

16% MPD 
Agulles formant eriçons, els fonem, ha sortit 

cristalls dolents. Tornem a fondre. Surten eriçons 
d'agulles. 

R67 10/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

29% MPD 
Varetes amb punta afilada, han anat creixent, estan 

grans, però no brillen gaire. 

R68 10/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

16% MPD 
Varetes amb puntes afilades, congelem una. S'han 

espatllat. Les fonem, ara encara no hi ha res. 

R69 10/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

28% MPD 
Cristalls en forma de varetes molt curtes amb 

puntes afilades. Han format una estrella, congelem 
dos. 

R70 10/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M Tris-
HCl; pH=7,5 + 0,25 mM NiCl2 

24% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Molts cristalls, fonem, canviem a MPD sol. Ha 
sortit un ventall de cristalls. Hem congelat 1.  

R71 10/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M Tris-
HCl; pH=7,5 + 0,25 mM NiCl2 

16% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Han sortit molts eriçons. Els hem fos, canviem a 
MPD sol. Surten cristalls lletjos. Torno a fondre i 

tornen a sortit agulletes curtes. 

R72 10/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M Tris-
HCl; pH=7,5 + 0,25 mM NiCl2 

16% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Han sortit molts cristalls formant eriçons. Els 
fonem, canviem a MPD sol. Ha sortit un ventall de 
varetes, congelada una. Ara estan com degradats. 

R73 17/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2       

16% MPD 
Molts cristalls en forma d'espigues. Fonem, tornen 

a sortir, els hem fos i de moment no hi ha res. 

R74 17/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,010 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

24% MPD 
Varetes una mica fines, algunes brilles, congelem 

una. 

R75 17/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,040 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

26% MPD 
Varetes amb puntes afilades, no brillen gaire però 

estan grans. 

R79 18/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 (núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

26% MPD 
Varetes, formant estrelles. Algunes estan bé. Hem 

congelat dos. Després d'un temps hem congelat una 
altra. 

R80 18/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 (núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

25% MPD Varetes no molt bé, les de la tapa estan millor. 

R81 18/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 
pH=6 (núm. 15*) + 0,25 mM NiCl2 

25% MPD 
Varetes amb puntes afilades (forma llapis). 

Congelem 1. Segueixen creixent però ja no brillen 
tant. 

R82 18/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 mM 

NiCl2 

20% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Cristalls formant eriçons, els hem fos, deixo MPD 
sol. Tornen a sortir. Els tornem a fondre i tornen a 

sortir. 

R83 18/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 mM 

NiCl2 

19% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Cristalls no molt bons, els fonem, deixo MPD sol. 
Surten varetes petites, tornem a fondre. Ara no hi ha 

res. 

R84 18/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-HCl; 
pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 mM 

NiCl2 

19% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Cristalls dolents, els fonem, poso MPD sol. Surten 
mini varetes, tornem a fondre. Tornen a sortir 

agulles. 

R85 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,01 M MgCl2; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 7*) + 0,25 mM NiCl2          

12% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Moltes agulletes, les hem fos, poso només MPD. 
Surten varetes molt petites. Tornem a fondre i 

tornen a sortir agulles. 

R86 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,01 M MgCl2; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 7*) + 0,25 mM NiCl2          

12% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Moltes agulletes, les hem fos, poso només MPD. 
Surten varetes molt petites. Tornem a fondre i de 

moment no ha sortit res. 

R87 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,01 M MgCl2; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 7*) + 0,25 mM NiCl2       

12% MPD  
(inicialment MPD 
amb 5% isoprop.) 

Moltes agulletes, les hem fos, poso només MPD. 
Surten varetes molt petites. Tornem a fondre i 

tornen a sortir agulles. 

R88 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 22*) + 0,25 mM 

NiCl2  

24% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Cristalls dolents, els hem fos, poso MPD. Surten 
cristalls vareta curts amb puntes afilades, uns d'ells 

formen una estrella.  
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R89 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 22*) + 0,25 mM 

NiCl2  

24% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Cristalls dolents, els hem fos, poso MPD. Surten 
varetes curtes amb puntes afilades (semblen 

hexàgons) en la tapa dos molt grans. 

R90 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 22*) + 0,25 mM 

NiCl2  

24% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Cristalls dolents, els hem fos, poso MPD. Surten 
varetes curtes amb puntes afilades (semblen 
hexàgons), unes d'elles formen una estrella. 

Congelem 2. 

R91 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,0025 M MgSO4; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 10*) + 0,25 mM NiCl2 

25% PEG 4000 
Estrella de varetes, hem congelat un braç de 

l'estrella. 

R92 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,0025 M MgSO4; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 10*) + 0,25 mM NiCl2 

23% PEG 4000 Varetes, formen com feixos. 

R93 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,0025 M MgSO4; 0,025 M MES; 
pH=6 (núm. 10*) + 0,25 mM NiCl2 

23% PEG 4000 Varetes llargues i fines, formen com feixos. 

R94 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 mM 

NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Precipitat amorf. L'hem desfet una mica i hem 
canviat a MPD, ha tornat a aparèixer precipitat i 

mini agulletes. 

R95 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 mM 

NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Precipitat amorf. L'hem desfet una mica i hem 
canviat a MPD, ha tornat a aparèixer precipitat i 

mini agulletes. 

R96 23/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,04 M MgAc; 0,025 M NaCac; 
pH=6,5 (núm. 25*) + 0,25 mM 

NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

4000) 

Precipitat amorf. L'hem desfet una mica i hem 
canviat a MPD, ha tornat a aparèixer precipitat i 

mini agulletes. 

R97 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M HEPES-
Na; pH=7 (núm. 31*) + 0,25 mM 

NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Moltíssimes agulles petites, les hem fos, poso 
MPD. Tornen a sortir moltes agulles. Tornem a 

fondre i tornen a sortir. 

R98 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M HEPES-
Na; pH=7 (núm. 31*) + 0,25 mM 

NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Moltíssimes agulles petites, les hem fos, poso 
MPD. Tornen a sortir moltes agulles. Tornem a 

fondre i tornen a sortir. 

R99 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,0025 M MgCl2; 0,025 M HEPES-
Na; pH=7 (núm. 31*) + 0,25 mM 

NiCl2     

15% MPD 
(inicialment PEG 

400) 

Moltíssimes agulles petites, les hem fos, poso 
MPD. Tornen a sortir moltes agulles. Tornem a 

fondre i tornen a sortir. 

R100 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M 
(NH4)2SO4; 0,025 M Tris-HCl; pH= 

7,5 (núm. 43*) + 0,25 mM NiCl2     
16% MPD 

Varetes lletges amb forma d'espigues. Les hem fos. 
Surten cristalls amb forma dolenta. Tornem a 

fondre i surten agulles. 

R101 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

0,005 M MgCl2; 0,025 M 
(NH4)2SO4; 0,025 M Tris-HCl; pH= 

7,5 (núm. 43*) + 0,25 mM NiCl2     
16% MPD 

Varetes lletges amb forma d'espigues. Les hem fos, 
surten cristalls amb forma d'eriçons. Torno a fondre 

i ara no hi ha res. 

R102 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

0,005 M MgCl2; 0,025 M 
(NH4)2SO4; 0,025 M Tris-HCl; pH= 

7,5 (núm. 43*) + 0,25 mM NiCl2     
20% MPD 

Varetes lletges amb forma d'espigues. Les hem fos, 
surten un altre cop i també precipitat cristal· lí. 

R103 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,4 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
2:1 

40 mM MnCl2; 40 mM KCl; 0,02 
M KCac; pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

15% MPD 
Moltes varetes molt petites, les vam fondre. Ara de 

moment res. 

R104 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,2 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:1 

40 mM MnCl2; 40 mM KCl; 0,02 
M KCac; pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

15% MPD 
Varetes molt petites, les vam fondre. De moment 

res. 

R105 30/03/2010  4ºC 
RKPRGRPKK 

0,1 mM 
CGCAT2A2TGCG 

0,2 mM 
1:2 

40 mM MnCl2; 40 mM KCl; 0,02 
M KCac; pH=6 + 0,25 mM NiCl2 

16% MPD 
Moltes agulles. Les fonem. Han sortit varetes curtes 

amb puntes afilades (semblen hexàgons). Estan 
força grans. 

Taula. 6.7. Gotes realitzades amb el pèptid RKPRGRPKK i l’oligonucleòtid CGCAT 2A2TGCG. S’indica amb 

un * el número del tampó Natrix (v. annex A.3). 

Cristalls obtinguts 

De la mateixa manera que en la cristal·lització d’aquest oligonucleòtid amb el pèptid 

corresponent a l’AT-hook II, en el cas de l’AT-hook III s’han format cristalls en totes les gotes 

realitzades a excepció de les que contenien el tampó Natrix número 25 en las que teníem 

precipitat amorf. Igualment, hem vist que els cristalls es formaven molt ràpidament.  

S’han congelat un total de 13 cristalls. Aquests són varetes que presenten puntes afilades (veure 

figura 6.16) o bé puntes rectes. Les gotes corresponents a aquests cristalls principalment 

contenen sals de MgCl2 a diferents concentracions, es troben a pH 6 o 7,5 i tenen MPD com a 

precipitant. També s’ha congelat un cristall d’una gota a 40 mM de MgAc i pH=6.5 i un altre a 

(cont.) 
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2,5 mM de MgSO4 i pH=6. S’ha vist com el precipitant MPD també presenta millors resultats 

que el PEG.  

Si ens fixem en la relació pèptid/oligonucleòtid no es veu una preferència clara per cap de les tres 

relacions i depèn de la condició de la gota. Si comparem la cristal·lització d’aquest pèptid (AT-

hook III) amb la del pèptid corresponent a l’AT-hook II (veure apartat 6.4.2) amb l’oligonucleòtid 

CGCAT2A2TGCG hem observat que els cristalls formats amb aquest últim tendeixen a tenir 

millor forma (costats uniformes, major grandària i única direcció de creixement). Encara que tot 

depèn de les condicions de les gotes. 

 
Fig. 6.16. Cristalls en forma de vareta gruixuda amb puntes afilades. Aquesta imatge correspon a la càpsula R90 

(v. condicions a la taula 6.6). D’aquesta gota hem congelat dos cristalls. 

6.4.4 Seqüència A2TA2T2AT2 amb pèptid PRGRP 

En gotes anteriors havíem assajat la cristal·lització del pèptid PRGRP (veure figura 6.11) amb el 

decàmer A2TA2T2AT2. Els cristalls obtinguts amb aquest complex ens havien proporcionat bons 

diagrames de difracció i en un dels casos fins i tot vàrem poder intentar resoldre la seva 

estructura mitjançant el reemplaçament molecular. En aquest estudi no es va poder veure la 

interacció entre el pèptid i l’oligonucleòtid, possiblement perquè aquest primer no es trobava 

situat ordenadament dins de la cel·la. En aquest treball hem cregut convenient, repetir les gotes 

realitzades en l’estudi anterior, per tal d’aconseguir que el pèptid es pugui ordenar millor. En 

futurs assajos s’ampliaran les condicions de cristal·lització d’aquest complex. 

Condicions 

Les condicions de cristal·lització són les que es detallen a continuació (veure taula 6.8, per a 

veure les condicions de les gotes). 

- Relació proteïna/oligonucleòtid. Hem treballat amb una concentració molar de pèptid 

quatre cops superior a la d’oligonucleòtid.  
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- pH. Hem treballat amb uns tampons amb uns pHs de 6 o 7,5. Hem fet servir tampons de 

cacodilat de sodi i Tris-HCl sempre amb una concentració de 25 mM. També hem 

utilitzat cacodilat de potassi a 20 mM. 

- Sals. Hem fet servir principalment sals de MgCl2 que, com hem comentat anteriorment, 

ens havien donat bons resultats. Hem combinat aquesta sal amb NiCl2 i en alguns casos a 

més a més amb NaCl. També hem realitzat una gota amb 40 mM MnCl2 i 40 mM KCl.  

- Precipitant. Hem fet servir principalment com a precipitant MPD. També hem usat MPD 

amb isopropanol al 5%.  

- Temperatura. Hem treballat a 4ºC per a millorar la cristal·lització. Aquesta seqüència és 

més sensible als canvis de temperatura i per tant cal treballar amb especial atenció. 

  
Data 

d'inici 
Temp. Pèptid Oligonucleòtid 

Relació 
P:O 

Sals, tampó, pH 
Precipitant 

final 
Observacions 

R106 02/07/2010  4ºC 
PRGRP 
1,33 mM 

AATAATTATT 
0,304 mM 

4:1 
0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 

pH=6 (núm. 15*) + 0,25 mM 
NiCl2; 1 mM NaCl 

27% MPD 
Han sortir unes varetes molt grans de forma 

irregular i també agulles fines. 

R107 02/07/2010  4ºC 
PRGRP 
1,33 mM 

AATAATTATT 
0,304 mM 

4:1 
0,005 M MgCl2; 0,025 M Tris-
HCl; pH=7,5 (núm. 42*) + 0,25 

mM NiCl2 

28% MPD / 
5% isoprop. 

Res. 

R108 02/07/2010  4ºC 
PRGRP 
1,33 mM 

AATAATTATT 
0,304 mM 

4:1 
0,02 M MgCl2; 0,025 M NaCac; 

pH=6 (núm. 15*) + 0,5 mM 
NiCl2; 1 mM NaCl 

26% MPD 
Han sortir unes varetes fines i molt llargues de 

forma irregular. 

R109 02/07/2010  4ºC 
PRGRP 
1,33 mM 

AATAATTATT 
0,304 mM 

4:1 
10 mM MgCl2; 0,025 M NaCac; 

1 mM NaCl; 0,5 mM NiCl2; 
pH=6 

27% MPD 
S'han format agulles grans i amb forma no molt 

bona. 

R110 02/07/2010  4ºC 
PRGRP 
1,33 mM 

AATAATTATT 
0,304 mM 

4:1 
5 mM MgCl2; 0,025 M NaCac; 

1 mM NaCl; 0,5 mM NiCl2; 
pH=6 

27% MPD Res. 

R111 02/07/2010  4ºC 
PRGRP 
1,33 mM 

AATAATTATT 
0,304 mM 

4:1 
40 mM MnCl2; 0,02 M KCac; 

40 mM KCl; pH=6 
26% MPD 

Han sortir unes varetes molt grans de forma 
irregular. 

Taula. 6.8. Gotes realitzades amb el pèptid PRGRP i l’oligonucleòtid A2TA2T2AT2. S’indica amb un * el 

número del tampó Natrix (v. annex A.3). 

Cristalls obtinguts 

Hem obtingut cristalls en 4 de les 6 gotes realitzades. Són varetes molt grans però de forma 

irregular. És possible que aquests cristalls s’hagin format força ràpidament i per això les 

estructures formades no posseeixen prou ordre, per tant no n’hem congelat cap. Seria convenient 

fondre aquests cristalls formats per a veure si tornen a créixer cristalls amb millor forma i 

birrefringència. 

 Les dues proves en les que encara no ha crescut res són aquelles que presenten menys 

concentració de sals (5 mM MgCl2 amb una petita concentració de NiCl2 i NaCl). Es procedirà a 

augmentar la concentració de precipitant al pou a poc a poc per a què es formin cristalls 

lentament. 
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crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

A la esquerra

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. 

, amb un angle d’oscil·lació de 3º a 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (
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proves actuals 

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

fet

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

A la esquerra

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. 

, amb un angle d’oscil·lació de 3º a 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

 

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

fet 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

A la esquerra

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. 

, amb un angle d’oscil·lació de 3º a 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

 

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

 que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

A la esquerra, 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. 

, amb un angle d’oscil·lació de 3º a partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

 
 el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

 
el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

el cristall Cp. R

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

R

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

Podem observar el desordre tipus cargol (screw disorder
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rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. 

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà 

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

R81

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder
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rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

cristalls. Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

i es provarà també

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

81

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder
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rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

’han difractat 

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre 

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

també

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

81-1 (

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

 al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

i menys diàmetre de raig.

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

també

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

1 (

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig.

aquests cristalls no va

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

també

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut 

1 (

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig.

aquests cristalls no van

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

també

el cristall Cp. 

). Aquesta imatge de difracció s’ha obtingut amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

1 (Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig.

n 

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

també

el cristall Cp. 

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig.

 ser els esperats

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

també 

el cristall Cp. R

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig.

ser els esperats

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

 la difracció al 

R24

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig.

ser els esperats

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

la difracció al 

24

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

de raig. 

ser els esperats

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

la difracció al 

24-

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Anàlisi dels diagrames de difracció 

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

 

ser els esperats

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

la difracció al 

-1 (Oligonucleòtid 

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps 

distància al detector era de 300 mm i la longitud d’ona d

screw disorder) que presenten aquests cristalls.

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

 

rés de realitzar les proves de cristal·lització hem pogut obtenir alguns cristalls força bons, és 

a dir, amb una bona birrefringència i una mida adient, per tal de congelar

Abans de port

es va decidir fer algunes proves de difracció a la Plataforma Cristal·logràfica del 

al Parc Científic

ant amb el pèptid KRPRGRP (

III). Els cristalls formats amb aquest mateix oligonucleòtid amb la 

proteïna HMGA1a es portaran a difractar directament al sincrotr

ser els esperats

presentaven una bona forma i birrefringència no han difractat 

que ens fa pensar que el complex es troba desordenat 

És possible que això sigui degut a que aquests cristalls han 

crescut ràpidament, però no podem assegurar el perquè obtenim aquests resultats.

la difracció al 

1 (Oligonucleòtid 

amb un angle d’oscil·lació d’1º a partir de 45º

Oligonucleòtid 

partir de 45º i temps d’exposició
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6.5.2 Cristalls de proves anteriors 

Alguns dels diagrames de difracció corresponents a les proves cristal·logràfiques que hem 

realitzat amb anterioritat s’han tractat en el present estudi. 

Hem treballat en l’anàlisi dels diagrames de difracció de 6 cristalls congelats de la càpsula 45 (no 

confondre amb R45). Aquests cristalls, que han estat difractats a les instal·lacions del sincrotró 

de Grenoble, mostraven diferents formes (v. figura 6.18) i contenien l’oligonucleòtid 

A2TA2T2AT2 i el pèptid sintètic PRGRP en les condicions que es recullen a la taula 6.9. 

Càpsula 45 

Relació pèptid:oligo 4:1 Oligonucleòtid AATAATTATT  
0,304 mM 

Temperatura 13ºC Pèptid H-PRGRP-NH2 1,33 mM 

Precipitant inici 5% isoprop. 
 20% MPD 

Sals, tampó, pH 

0,005 M MgCl2 
0,025 M Tris-HCl  
pH=7,5 (núm. 42) 
+ 0,25 mM NiCl2 

Precipitant final 5% isoprop.  
42% MPD 

Observacions Al portar-lo a 4 ºC ens han crescut unes varetes amb les puntes buides. Hem congelat 
una. Al cap d’un temps han crescut molts cristalls dels que n’hem congelat 6. 

Taula. 6.9. Condicions de la càpsula 45. S’indica amb un * el número del tampó Natrix (v. annex A.3). 

Fig. 6.18. Cristalls amb diferents morfologies. Aquestes imatges corresponen a la Cp. 45 (v. condicions a la taula 

6.9). 

Els diagrames de difracció obtinguts d’aquests cristalls són difícils de processar. Si interpretem 

les reflexions d’aquests diagrames podríem creure que es tractarien de macles (unió de diferents 

cristalls) que comporta una resolució de l’estructura molt complicada. D’altra banda també 

podem pensar que són un únic cristall amb una estructura ordenada complexa; un conjunt de 

DNA apilat en columnes infinites formant per elles mateixes una hèlix (coiled-coil) i amb altres 
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dúplex

difícil proces

d’aquest tipus de cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

més en la resolució de l’estructura.

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

no presentava u

45

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1

difracció (cada 12º) hem pogut obtenir un model 

estudiant els diagrames de difracció

En primer lloc

programa 

i hem descartat les menys 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

cel·la de menor simetria (la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

dades de partida

realitzar l’escalat

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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 Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

distància al detector de 250 mm i un temps d’exposició de 80 segons

màxima d’aquest cristall no és molt alta (aproximadament 3.1 

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

 Å

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

Å

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

(esquerra) i del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

Å) i que tenim poques imatges de 

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

) i que tenim poques imatges de 

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

2 i presenta el diagrama de difracció que es mostra a la figura 6.20

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

) i que tenim poques imatges de 

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

quest cas la xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co
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Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

20

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

) i que tenim poques imatges de 

d’estructura 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

. El programa ens mostra els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

20

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

) i que tenim poques imatges de 

d’estructura aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

20. D’aquest cristall es va fer 

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

80 segons. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

del cristall 45

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

una recollida de 15 fotos, amb un angle d’oscil·lació de 12º, una longitud d’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997)

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

45

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

(Otwinowski i Minor, 1997), no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

Estudis estructurals dels complexos de les HMGA1 i de pèptids amb oligonucleòtids 

Aquesta estructura 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

45-

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

 

Aquesta estructura seria

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

-6 (dr

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

 

seria

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.1

6 (dr

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

 

seria

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

de difracció de la figura 6.19

6 (dr

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat 

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

error percentual és la xarxa centrada monoclínica. Per tant, seleccionem el grup espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

seria

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

9

6 (dr

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

aproximat d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

seria

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

9. 

6 (dreta)

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

seria 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

  

eta)

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístic

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

 igualment de 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

 

eta)

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

(tenim molt pocs diagrames de difracció) els paràmetres estadístics

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

igualment de 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Un

eta).

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

s, després de 

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus co

igualment de 

sat, a més a més les dades no ens proporcionen una alta resolució. Uns

. 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

De totes formes, amb l’escalat, obtenim un conjunt de reflexions amb els seus corresponents 

Pàg.

igualment de 

s 

 

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

Pàg.

igualment de 

 exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

espacial 

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

Pàg.

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

 C2

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

Pàg.

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

’ona de 0.9840 Å, 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

C2

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

Pàg. 

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

Å, 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més impor

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

C2 

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

 89

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

Å, 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

. Hem fet una selecció de les taques més importants 

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

 per a 

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

89

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

Å, una 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

tants 

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

per a 

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

89 

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

una 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 

tants 

els paràmetres de cel·la que 

correspondrien a les nostres dades per a cada xarxa de Bravais i un error percentual respecte a la 

xarxa que ens dóna un menor 

per a 

realitzar el processat de la resta de diagrames de difracció. Degut a la falta de reflexions de les 

, després de 

, no són gaire òptims. 

rresponents 

 

igualment de 

exemple

Amb aquest tipus de cristalls hem intentat fer un primer indexat però no hem pogut avançar gaire 

Un del cristalls d’aquesta càpsula, però, es veia que estava format clarament per un únic cristall i 

na estructura tan complexa com la que acabem d’explicar. Aquest cristall és el 

. D’aquest cristall es va fer 

una 

. Tot i que la resolució 

) i que tenim poques imatges de 

d’aquest cristall

hem indexat una de les millors imatges dels diagrames de difracció amb el 
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podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

obtenim 

segons el posicionament de la unitat asimètrica en el

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

 obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

de l’esquerra

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

104º, 

C2

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

Si tenim en compte el volum d’aquesta cel·la, el grup espacial 

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

obtenim 

segons el posicionament de la unitat asimètrica en el

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

de l’esquerra

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

104º, 

C2 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

Si tenim en compte el volum d’aquesta cel·la, el grup espacial 

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

obtenim 

segons el posicionament de la unitat asimètrica en el

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

de l’esquerra

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

104º, 

 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

Si tenim en compte el volum d’aquesta cel·la, el grup espacial 

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

obtenim 

segons el posicionament de la unitat asimètrica en el

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

de l’esquerra

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

104º, 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

Si tenim en compte el volum d’aquesta cel·la, el grup espacial i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

obtenim la 

segons el posicionament de la unitat asimètrica en els punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

de l’esquerra correspon a la foto 

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

104º, 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

la 

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

104º, γ

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

la 

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c

γ =

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

la distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

= 252 Å, c =

=

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

intensitats que ens ajudaran a 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions.

=

= 90º

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

 la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

dreta a la número 9 amb un detall de les reflexions. 

= 51

90º

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

 

51

90º

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

51

90º 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

Com es tracta del grup C2, que té multiplicitat 4, obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

51 Å

 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

Å

 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

. Hem construït un model d’aquesta estructura amb el programa Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

Å 

Paràmetres de cel·la corresponents al cristall 45-2

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

 

2. 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

.  

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura

correspon a la foto 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

cel·la d’aquesta estructura 

correspon a la foto nú

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

Cerius2

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

 es mostren a la 

nú

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 
2 (Accelrys, San 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

número 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

obtindríem un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

(Accelrys, San 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

mero 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

(Accelrys, San 

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

mero 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

(Accelrys, San 

Memòria

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

mero 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

(Accelrys, San 

Memòria

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

mero 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplex

un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

(Accelrys, San 

Memòria

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

mero 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

podem determinar que tenim 24 dúplexs

un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 

que els oligonucleòtids estaven distribuïts a la unitat asimètrica de la següent forma: 8 cadenes 

al llarg de l’eix b i amb una inclinació de 

distribució dels oligonucleòtid

s punts equivalents (x, y, z), (

, d’aquesta manera les cadenes de DNA queden creuades en 

(Accelrys, San 

Memòria

la construcció d’un model 

obtinguts per a aquest cristall són els 

es mostren a la 

mero 13 i la de la 

i el volum per parell de base tí

s 

un total de 96 

Tenint en compte els antecedents en empaquetament 

únicament ATs, la geometria de la cel·la i la dels oligonucleòtids s’ha cregut 
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En un primer moment es va creure que aquestes cadenes es trobaven sobre un pla perpendicular 

a l’eix c i que formaven dos pisos sobre c. Però aquesta organització ens proporcionaria una 

intensitat molt forta del pla (0 0 2), si observem les intensitats (hkl) podem veure que no tenim 

aquest pla amb tanta intensitat. Per tant, es va creure que les cadenes no es distribuïen 

perpendiculars a c sinó al llarg de la diagonal de la cel·la. D’aquesta manera els oligonucleòtids 

s’encadenarien d’una cel·la a l’altra veïna. 

 
Fig. 6.21. Model de l’estructura corresponent al cristall 45-2 que conté l’oligonucleòtid A2TA2T2AT2. La imatge 

superior correspon a la vista frontal del pla ab d’una cel·la on s’han  representat les 8 cadenes d’oligonucleòtids de la 

unitat asimètrica. A la imatge inferior observem tota la cel·la en una projecció sobre una diagonal de la cel·la. 

Si observem detingudament els diagrames de difracció podem veure com aquests presenten 

reflexions més fortes envoltades de reflexions “satèl·lit” menys intenses, formant com un 

hexàgon. Es veu clarament al detall de la imatge de difracció de la figura 6.20. Les reflexions 

satèl·lit s’obtenen pel gir de les cadenes de 3 oligonucleòtids sobre si mateixes respecte les 

veïnes (gir d’uns 45º). Si aquest gir no existís només obtindríem les reflexions més intenses i 

treballaríem amb una subcel·la 8 cops més petita (a=74,4 Å  b=63 Å  c=51 Å  β=104º) que 

només constaria de dos cadenes de tres oligonucleòtids a la seva unitat asimètrica i amb un grup 

espacial P2 (veure figura 6.22).  

Per últim cal comentar que les molècules d’aquest cristall prenen una organització HASO 

(Helical Arrangement of Stacked Oligonucleotides). Aquest terme defineix un tipus 

d’organització en forma de columnes independents dins les cel·les amb aparellament Watson-

Crick. Les bases terminals dels diferents dúplexs interaccionen, definint una pseudo-hèlix 
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continua (les bases defineixen un esglaó virtual on els fosfats són absents). Les estructures 

HASO s’han trobat sempre en seqüències riques en ATs [2]. Una altra característica és que cada 

dúplex gira un angle Ω respecte el seu veí. En el nostre cas el valor de Ω és de 330º, un angle 

més gran que el que s’havia obtingut en estudis anteriors amb l’oligonucleòtid A2TA2T2AT2.  

 

Fig. 6.22. Model de la subcel·la de l’estructura corresponent al cristall 45-2 que conté l’oligonucleòtid 

A2TA2T2AT2. A la dreta, vista frontal del pla ab de la cel·la on s’han  representat les 2 cadenes d’oligonucleòtids de 

la unitat asimètrica de la subcel·la (rectangles més petits). A l’esquerra, projecció sobre la diagonal d’una subcel·la 

amb les dues cadenes d’oligonucleòtids (3 dúplexs d’oligonucleòtids a cadascuna de les cadenes). 

Per a comprovar que el model proposat s’assembla a l’estructura del cristall, obtindrem amb el 

programa Cerius2 (Accelrys, San Diego, CA) un diagrama de difracció corresponent al model 

construït que podem comparar amb les dades de l’escalat del cristall 45-2 o bé amb els diagrames 

de difracció. Hem pogut constatar que la majoria dels hkls corresponents al diagrama de 

difracció del model es troben també a l’escalat i amb una intensitat semblant. Un exemple, serien 

els plans (-4 0 2) i (4 0 -2) que presenten una intensitat elevada tant al model com a les dades del 

cristall (v. figura 6.23). 

 
Fig. 6.23. Comparació del model construït amb les dades del cristall 45-2. A la dreta, diagrama de difracció del 

model obtingut amb el programa Cerius2 (Accelrys, San Diego, CA). A l’esquerra, un dels diagrames de difracció del 

nostre cristall. En les dues imatges observem dos reflexions fortes corresponents als plans (-4 0 2) i (4 0 -2). 
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Conclusions 

Després del desenvolupament d’aquest treball hem arribat a diferents resultats i hem pogut 

extreure algunes conclusions que es comenten a continuació. 

Primerament es va poder obtenir amb èxit un nou mutant de la proteïna HMGA1b, 

l’HMGA1b(1-90), mitjançant la tècnica de la mutagènesi dirigida. També hem pogut constatar 

com la utilització de la tecnologia del DNA recombinant ens permet superar les limitacions que 

suposaria obtenir les proteïnes HMGA1 humanes a partir de les seves fonts naturals. Gràcies a 

aquesta tecnologia hem pogut fer sintetitzar tant la proteïna HMGA1a com la HMGA1b(1-90) a 

un cultiu del bacteri Escherichia coli en el que prèviament s’hi ha introduït el DNA corresponent 

a la proteïna. 

D’altra banda, el protocol emprat per a tractar els bacteris al final del cultiu ens ha permès 

obtenir un extracte molt enriquit en la proteïna d’interès i amb relativament poques restes de 

proteïnes d’origen bacterià. Tot seguit, usant la cromatografia de bescanvi catiònic, hem pogut 

obtenir una fracció de proteïna HMGA1a en la seva forma truncada amb un grau de puresa 

adient pels assajos de cristal·lografia. 

Hem treballat amb els complexos de la proteïna HMGA1a pura i de tres pèptids de seqüència 

corresponents a les regions AT-hook de la proteïna (KRPRGRP, RKPRGRPKK i PRGRP) amb 

oligonucleòtids rics en ATs (CGCAT2A2TGCG i A2TA2T2AT2). Hem estudiat les condicions 

més favorables per a l’obtenció de cristalls d’aquests complexos mitjançant la tècnica de difusió 

de vapor amb gota penjada. S’han realitzat un centenar d’assajos cristal·logràfics i s’han congelat 

un total de 31 cristalls.  

En la cristal·lització de la proteïna HMGA1a amb l’oligonucleòtid CGCAT2A2TGCG 

(optimització d’unes condicions anteriors) hem obtingut cristalls en forma d’agulles fines i 

llargues, i només hem pogut congelar dos cristalls d’una càpsula i encara no s’han difractat. En el 

cas de la seqüència CGCATTAATGCG amb els pèptids KRPRGRP (corresponent a l’AT-hook 

II) i RKPRGRPKK (corresponent a l’AT-hook III) hem obtingut cristalls en gairebé totes les 

proves realitzades. Els millors cristalls, aquells aptes per a congelar, s’han format preferentment 

en gotes que contenen sals de MgCl2 a pH de 6 o 7,5 i amb precipitant MPD. També hem pogut 

constatar que amb el pèptid corresponent a l’AT-hook II obtenim cristalls amb millor forma i 

birrefringència que amb el corresponent a l’AT-hook III. En el cas de la seqüència 

AATAATTATT amb el pèptid sintètic PRGRP s’han format cristalls en la majoria de les gotes 

realitzades però aquests, per la forma que presenten, sembla que hagin crescut massa ràpidament 

i no n’hem congelat cap. 
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Després de la difracció de raigs X a les instal·lacions de la Plataforma Cristal·logràfica del Parc 

Científic de Barcelona d’un total de 15 cristalls de la seqüència CGCATTAATGCG amb els 

pèptids KRPRGRP i RKPRGRPKK, hem obtingut uns diagrames de difracció no gaire bons que 

no podem processar. Tot i que els cristalls presentaven unes bones qualitats, els diagrames de 

difracció ens fan pensar que el complex es troba força desordenat dins del cristall.  

Finalment hem treballat amb l’anàlisi de la difracció d’un cristall obtingut en estudis anteriors 

que contenia el decàmer AATAATTATT amb el pèptid sintètic PRGRP. Mitjançant el processat 

de les dades de difracció (indexat i escalat) i amb l’anàlisi dels diagrames de difracció hem pogut 

proposar un model d’organització d’aquesta estructura. L’estructura cristal·litza en el grup 

espacial C2 (a=149, b=252, c=51; α=90º, β=104º, γ=90º), conté a la unitat asimètrica 8 cadenes 

paral·leles formades per tres oligonucleòtids cadascuna amb una organització HASO típica de 

seqüències riques en ATs. Aquesta organització, amb una cel·la tan gran i els dúplex creuats en 

l’espai, és força interessant ja que és diferent a les obtingudes prèviament amb aquest 

oligonucleòtid.  
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ANNEXOS 

A.1. Inducció amb IPTG 

L’enzim T7 RNA polimerasa és el responsable d’iniciar la transcripció del gen clonat al plasmidi 

pET però normalment la seva acció es veu inhibida per la presència d’una molècula repressora, 

el repressor lac. L’isopropil-β-D-tiogalactopiranòsid (IPTG) és un anàleg sintètic de la lactosa 

capaç d’unir-se al repressor lac inactivant-lo. D’aquesta manera es pot iniciar la transcripció del 

gen clonat (el gen de la proteïna HMGA1 humana en el nostre cas) i finalment la síntesi de la 

proteïna d’interès (veure fig. A.1). 

Fig. A.1. Mecanisme d’acció de l’inductor IPTG. a) La transcripció està inhibida per la presència del repressor. b) 

L’inductor IPTG s’uneix al repressor inactivant-lo i d’aquesta manera la RNA polimerasa inicia la transcripció. 

 

A.2. Medis de cultiu 

Els medis de cultiu que hem fet servir en aquest treball són els que es recullen en la taula A.1. 

Cal remarcar que els medis de cultiu s’han d’esterilitzar abans d’utilitzar-los. 

Medis de cultiu 

LB LB-agar NZY+Broth 

Per a 1 litre 

10 g de triptona 

5 g extracte de llevat 

10 g NaCl 
 
 
 

Per a 500 ml 

(40 càpsules) 

5 g de triptona 

2,5 g extracte de llevat 

5 g NaCl 

7,5 g agar 
 
 

Per a 1 litre 

10 g NZ amina 

5 g extracte de llevat 

5 g NaCl 

Suplement per a afegir just abans d’utilitzar: 

12,5 ml MgCl2 1 M 

12,5 ml MgSO4 1 M 

20 ml glucosa 20% 

Taula A.1. Medis de cultiu. 
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A.3. Tampons Natrix HR2-116 

A continuació és detalla la composició dels tampons Natrix HR2-116 de la marca comercial 

Hampton Research utilitzats per a la realització de les gotes.  

Tampons Natrix HR2-116 
1.   0.01 M Mg Chloride, 0.05 M MES pH 5.6, 2.0 M Lithium Sulfate 

2.   0.01 M Mg Acetate, 0.05 M MES pH 5.6, 2.5 M Ammonium Sulfate 

3.   0.1 M Mg Acetate, 0.05 M MES pH 5.6, 20% MPD 

4.   0.2 M K Chloride, 0.01 M Mg Sulfate, 0.05 M MES pH 5.6, 10% PEG 400 

5.   0.2 M K Chloride, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M MES pH 5.6, 5% PEG 8000 

6.   0.1 M Ammonium Sulfate, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M MES pH 5.6, 20% PEG 8000 

7.   0.02 M Mg Chloride, 0.05 M MES pH 6.0, 15% iso-Propanol 

8.   0.005 M Mg Sulfate, 0.1 M Ammonium Acetate, 0.05 M MES pH 6.0, 0.6 M NaCl 

9.   0.1 M K Chloride, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M MES pH 6.0, 10% PEG 400 

10. 0.005 M Mg Sulfate, 0.05 M MES pH 6.0, 5% PEG 4000 

11. 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 1.0 M Lithium Sulfate 

12. 0.01 M Mg Sulfate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 1.8 M Lithium Sulfate 

13. 0.015 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 1.7 M Ammonium Sulfate 

14. 0.1 M K Chloride, 0.025 M Mg Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 15% iso-Propanol 

15. 0.04 M Mg Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 5% MPD 

16. 0.04 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 30% MPD 

17. 0.2 M K Chloride, 0.01 M Ca Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.0, 10% PEG 4000 

18. 0.01 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 1.3 M Lithium Sulfate 

19. 0.01 M Mg Sulfate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 2.0 M Ammonium Sulfate 

20. 0.1 M Ammonium Acetate, 0.015 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 10% iso-Propanol 

21. 0.2 M K Chloride, 0.005 M Mg Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 10% 1,6 Hexanediol 

22. 0.08 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 15% PEG 400 

23. 0.2 M K Chloride, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 10% PEG 4000 

24. 0.2 M Ammonium Acetate, 0.01 M Ca Chloride, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 10% PEG 4000 

25. 0.08 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 30% PEG 4000 

26. 0.2 M K Chloride, 0.1 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 10% PEG 8000 

27. 0.2 M Ammonium Acetate, 0.01 M Mg Acetate, 0.05 M Na Cacodylate pH 6.5, 30% PEG 8000 

28. 0.05 M Mg Sulfate, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 1.6 M Lithium Sulfate 

29. 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 4.0 M Lithium Chloride 

30. 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 1.6 M Ammonium Sulfate 

31. 0.005 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 25% PEG Monomethyl Ether 550 

32. 0.2 M KCl, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 20% 1,6 Hexanediol 

33. 0.2 M Ammonium Chloride, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 30% 1,6 Hexanediol 

34. 0.1 M K Chloride, 0.005 M Mg Sulfate, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 15% MPD 

35. 0.1 M K Chloride, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 5% PEG 400 

36. 0.1 M K Chloride, 0.01 M Ca Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 10% PEG 400 

37. 0.2 M K Chloride, 0.025 M Mg Sulfate, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 20% PEG 200 

38. 0.2 M Ammonium Acetate, 0.15 M Mg Acetate, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 5% PEG 4000 

39. 0.1 M Ammonium Acetate, 0.02 M Mg Chloride, 0.05 M HEPES - Na pH 7.0, 5% PEG 8000 

40. 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M Tris HCl pH 7.5, 1.6 M Ammonium Sulfate 

41. 0.1 M KCl, 0.015 M Mg Chloride, 0.05 M Tris HCl pH 7.5, 10% PEG Monomethyl Ether 550 

42. 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M Tris HCl pH 7.5, 5% iso-Propanol 

43. 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M Ammonium Acetate, 0.05 M Tris HCl pH 7.5, 10% MPD 

44. 0.2 M K Chloride, 0.05 M Mg Chloride, 0.05 M Tris HCl pH 7.5, 10% PEG 4000 

45. 0.025 M Mg Sulfate, 0.05 M Tris HCl pH 8.5, 1.8 M Ammonium Sulfate 

46. 0.005 M Mg Sulfate, 0.05 M Tris HCl pH 8.5, 35% 1,6 Hexanediol 

47. 0.1 M K Chloride, 0.01 M Mg Chloride, 0.05 M Tris HCl pH 8.5, 30% PEG 400 

48. 0.01 M Ca Chloride, 0.2 M Ammonium Chloride, 0.05 M Tris HCl pH 8.5, 30% PEG 4000 

Taula. A.2. Composició dels tampons Natrix HR2-116. 



Pàg. 100  Memòria 

 

A.4. La unitat cristal·lina 

En les dues figures següents es detallen els sistemes cristal·lins, les xarxes de Bravais i els grups 

espacials. Els 7 sistemes cristal·lins s’obtenen a partir de la classificació dels paràmetres de la 

cel·la unitària. Segons la localització dels punts reticulars obtenim els 14 tipus de cel·les 

anomenades xarxes de Bravais (v. fig. A.2 a). I finalment els 65 grups espacials componen el 

conjunt d’operacions de simetria que s’han d’aplicar a la unitat asimètrica per a generar la cel·la 

unitària (v. fig. A.2 b).  

 

 

Fig. A.2. a) Classificació dels sistemes cristal·lins i de les xarxes de Bravais [34]. b) Classificació dels grups 

espacials [35]. 

La nomenclatura P, C, I i F es refereix a la localització dels punts reticulars: 

P: Cel·la primitiva. Conté un punt reticular situat un octau a cada vèrtex. 

C: Centrada en una cara. Conté dos punts reticulars situats un als vèrtexs i l’altre amb dues meitats a cada cara 
d’un únic eix. 

I: Centrada al cos. Conté dos punts reticulars situats un als vèrtexs i l’altre al centre de la cel·la. 

F: Centrada a les cares. Conté quatre punts reticulars situats un als vèrtexs i els altres tres a meitats en el centre de 
totes les cares. 

a) b) 


