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Resum 

Gran part dels esforços realitzats en les últimes dècades dins el camp de la medicina corresponen a la 

investigació sobre les causes, la prevenció i el tractament del càncer. Les proteïnes HMGA (High 

Mobility Group A) s’han associat a processos tumorals, en tant que la seva sobreexpressió és un 

indicador de la malignitat d’alguns tumors. L’estudi d’aquestes proteïnes és interessant perquè tenen 

tres dominis d’unió al DNA anomenats “AT-hooks”, que interaccionen amb seqüències nucleotídiques 

riques en adenina i timina. Conèixer la interacció entre les proteïnes HMGA i el DNA pot aportar 

informació sobre la seva funció i contribuir també en la comprensió dels mecanismes cel·lulars 

relacionats amb el càncer. 

L’objectiu d’aquest projecte és l’obtenció, mitjançant tècniques cristal·logràfiques, de l’estructura 

molecular de complexos formats per oligonucleòtids rics en adenina i timina amb la proteïna 

HMGA1a(Δ50-91) i pèptids sintètics que corresponen a dominis d’unió de l’esmentada proteïna. 

Concretament s’ha treballat amb els pèptids KRPRGRP i RKPRGRPKK, que corresponen al segon i 

tercer AT-hook, respectivament. Igualment s’ha estudiat la interacció d’aquests oligonucleòtids amb 

fàrmacs d’unió al solc estret (MGBD), en concret la clorhexidina, el CDIV32 i l’imidocarb.  

En el cas de la proteïna HMGA1a(Δ50-91) ha estat necessari obtenir primer una mostra d’alta puresa. 

Això s’ha aconseguit mitjançant la tècnica del DNA recombinant, expressant-la en un cultiu 

d’Escherichia coli i purificant-la mitjançant dues tècniques cromatogràfiques en sèrie (bescanvi iònic i 

exclusió molecular). 

El segon pas ha estat cristal·litzar els complexos (DNA-proteïna, DNA-pèptid o DNA-fàrmac) amb la 

tècnica de la difusió de vapor en gota penjada. En els assajos cristal·logràfics s’han utilitzat els 

següents oligonucleòtids: (AT)3GA3(AT)3, AT2A2T2A2T, CGA2T2A2T2CG, (AT)2GC(AT)2, (AT)2CG(AT)2. Els 

dos últims han donat cristalls de bona qualitat, dels quals un ha estat analitzat mitjançant la tècnica 

de difracció de raigs X al sincrotró ALBA. 

L’anàlisi dels diagrames de difracció obtinguts per al cristall del complex d’(AT)2GC(AT)2 i el fàrmac 

imidocarb ha permès proposar un model d’estructura tridimensional aproximat. S’han determinat els 

paràmetres de cel·la, el grup espacial i l’empaquetament del dúplex però no la posició relativa de 

l’imidocarb respecte el dúplex.  
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1. Glossari 

Ac – Acetat 

AT – Adenina i timina  

AT-hook – Domini d’unió de les proteïnes HMGA 

AU-PAGE – Acetic Urea Polyacrylamide Gel Electrophoresis  

BR – Birefringent 

CL – Cristall Líquid 

CM – Creu de Malta  

DNA – Àcid desoxiribonucleic 

DO – Densitat Òptica 

EMSA – Electrophoretic Mobility Shift Assay 

FPLC – Fast Protein Liquid Chromatography 

HEPES – N-[2-hidroxietil]piperazina-N’*2-àcid etansulfònic] 

Hex – 1,6-Hexanodiol 

HMG – High Mobiliy Group 

HPLC – High Performance Liquid Chromatography 

IP – Isopropanol 

IPTG – Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranòsid  

LB – Medi de cultiu Luria Bertani 

MES - 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid 

MGBD – Minor Groove Binding Drug 

MPD – 2-metil-2,4 pentanodiol 
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MWCO – Molecular Weight Cut-Off 

N – Solució comercial Natrix 

ON – Overnight  

pb – Parell de bases 

PEG – Polietilenglicol 

Prec – Precipitant 

Prop – Proporció o relació molar entre un oligonucleòtid i el seu lligand 

PSA – Persulfat amònic 

SDS– Dodecilsulfat de sodi 

SDS-PAGE – Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis  

SF – Separació de Fases 

TBE – Solució de Tris, Àcid bòric i EDTA (v. Taula 5.9) 

TC – Tampó adaptat 

TCA – Àcid tricloroacètic 

TEMED – N,N,N’,N’-tetrametilendiamina  

Tris – Tris(hidroximetil)aminometà  

V – volum 
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2. Prefaci 

Origen del projecte 

En els genomes eucariotes, inclòs l’humà, existeix una gran quantitat de DNA que no codifica 

proteïnes i del qual es desconeix en gran mesura la seva funció. El DNA no codificant sol ser ric en 

bases adenina (A) i timina (T), sovint en forma de regions de seqüències repetitives.  

Un dels temes de recerca del grup MACROM (Departament d’Enginyeria Química) és el polimorfisme 

que presenten les seqüències de DNA riques en AT i la seva interacció amb diferents lligands.  

Les proteïnes HMGA, encabides dins la família HMG (High Mobility Group) o proteïnes nuclears no 

histones d’alta mobilitat electroforètica, són unes candidates ideals per a aquest estudi ja que 

interaccionen amb zones del DNA riques en ATs. També se sap que regulen l’expressió de diversos 

gens i que intervenen en processos patològics com ara la diabetis, l’obesitat o el càncer, en tant que 

la seva detecció en altes concentracions es pot correlacionar amb la malignitat d’un tumor. Per tant, 

és important entendre els detalls de la interacció entre aquestes proteïnes i el DNA. 

Un altre tipus de lligands aptes per a aquest estudi són les MGBD (Minor Groove Binding Drugs) o 

drogues d’unió al solc estret del DNA, que poden influir en processos cel·lulars com la transcripció i la 

replicació del material genètic. Entendre aquesta relació amb el DNA també és de gran interès ja que 

pot ajudar en el disseny de nous fàrmacs més efectius.   

  



Pàg. 10  Memoria 

 

 

 

  



Assajos cristal·logràfics de complexos d'oligonucleòtids rics en AT amb fàrmacs, pèptids i HMGA1a(50-91) Pàg. 11 

 

3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és l’obtenció de l’estructura molecular de complexos formats per 

oligonucleòtids de doble cadena (fragments de DNA) rics en adenina i timina amb: 

- La proteïna HMGA1a(Δ50-91). 

- Pèptids sintètics que corresponen a dominis d’unió de l’esmentada proteïna. 

- Fàrmacs d’unió al solc estret (MGBD), en concret la clorhexidina, el CDIV32 i l’imidocarb.  

Això implica la prèvia obtenció d’una mostra d’alta puresa de la proteïna i l’obtenció de cristalls dels 

diferents complexos aptes per a la seva posterior anàlisi mitjançant la difracció de raigs X.  

 

3.2. Abast del projecte 

El projecte abasta les següents etapes per al desenvolupament del mateix i l’assoliment dels 

objectius: 

- Obtenció del fragment proteic HMGA1a(Δ50-91) mitjançant la tècnica del DNA recombinant; 

purificació amb mètodes cromatogràfics (bescanvi iònic i exclusió molecular); i concentració. 

- Assajos cristal·logràfics dels complexos esmentats amb la tècnica de difusió de vapor en gota 

penjada: planificació matricial, optimització de condicions i pesca i congelació de cristalls.  

- Difracció de raigs X dels millors cristalls obtinguts en el sincrotró ALBA.   

- Anàlisi dels diagrames de difracció mitjançant programes informàtics; proposta d’un model 

tridimensional de l’estructura de DNA-lligand.  
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4. El DNA i la seva interacció amb diferents lligands 

Aquest apartat pretén aportar la teoria necessària per a la posterior comprensió dels mètodes 

utilitzats i els resultats obtinguts. Com s’ha vist a la introducció, aquest projecte centra el seu estudi 

en el DNA, les proteïnes HMGA i els fàrmacs d’unió al solc estret.  

4.1. El DNA 

El descobriment de l’estructura de l’àcid desoxiribonucleic o DNA va ser clau per entendre els 

mecanismes de reproducció cel·lular durant el segle XX i obrir nous camps dins l’enginyeria genètica. 

Composició  

El DNA és un biopolímer lineal format per tres unitats bàsiques: bases nitrogenades, sucres de 5 

carbonis (pentoses) i fosfats. Els monòmers formats a partir de la unió d’aquestes molècules 

s’anomenen nucleòtids (Figura 4.1).  

 
Figura 4.1. Esquema d’un nucleòtid amb les seves unitats constitutives: la base, la pentosa i el fosfat [F1]. 

Els nucleòtids que constitueixen el DNA (desoxiribonucleòtids) tenen com a pentosa la β-D-2’-

desoxiribosa. D’una altra banda, els que constitueixen l’RNA (ribonucleòtids) tenen com a sucre la β-

D-ribosa.  

Les molècules de DNA i d’RNA també tenen diferències quant a les bases nitrogenades (Figura 4.2), 

que es divideixen en dos grups segons el compost a partir del qual s’obtenen: 

Purines: adenina (A) i guanina (G). Són heterocicles aromàtics formats per dos anells fusionats de 5 i 

6 àtoms, cadascun amb 2 nitrògens.  

Pirimidines: citosina (C), timina (T) i uracil (U). Són cicles similars al benzè però amb 2 nitrògens a les 

posicions 1 i 3. L’uracil no es troba dins l’estructura del DNA, sinó que es troba a les cadenes de RNA, 

en lloc de la timina.  
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Figura 4.2. Classificació de les bases nitrogenades: purines i pirimidines (adaptada de [F2]).  

Estructura 

Per formar cadenes de DNA, els diferents nucleòtids s’uneixen covalentment mitjançant enllaços 

fosfodièsters entre el fosfat del carboni 5’ d’una base i l’hidroxil del carboni 3’ de la consecutiva, de 

forma direccional (5’→3’, l’extrem 5’ sempre és el fosforilat). El resultat és un esquelet homogeni de 

sucre-fosfat i derivacions diferents, que poden ser C, G, A o T (Figura 4.3).  

 
Figura 4.3. Enllaç fosfodièster. Els nucleòtids reaccionen per policondensació entre el grup hidroxil 3’ d’una base 

i el fosfat del carboni 5’ de la consecutiva, alliberant una molècula d’aigua i formant l’esquelet del DNA [F3].  

La presència d’oxígens i nitrògens a les diferents bases permet que s’enllacin mitjançant ponts 

d’hidrogen en parells A-T (2 unions) i C-G (3 unions). Aquest fenomen s’anomena complementarietat 
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de les bases i permet donar l’estructures helicoïdals on dues llargues cadenes de nucleòtids 

s’orienten de forma antiparal·lela (5’→3’ i 3’→5’), tal i com es pot veure a la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Doble hèlix del DNA (forma B) [F2]. Els sucres i els fosfats formen l’esquelet helicoïdal de l’estructura 

i les bases complementàries s’enllacen amb ponts d’hidrogen (3 pels parells de bases CG i 2 pels parells AT) [F4]. 

El primer model acceptat va ser el de Watson i Crick, el 1953, en el que es va descriure una doble 

hèlix dextrògira a partir de la informació aportada per Chargaff (relacions entre les bases: [A]=[T] i 

[C]=[G]) i els diagrames de difracció de Rosalind Franklin [2]. A aquesta estructura se la coneix com a 

forma B i té una volta d’hèlix de 3.4 nm (10 parells de bases), dividida en un solc ample (2.2 nm) i un 

solc estret (1.2 nm), i un diàmetre de 2 nm. 

La forma B és la predominant en cèl·lules, però existeixen altres estructures com la forma A (11 pb, 

dextrògira) o la Z (12 pb, levogira), depenent del medi en què es troba l’hèlix (ions, fàrmacs, etc.) i de 

la seqüència de nucleòtids que la forma.  

Funció 

Un cop es va descobrir l’estructura del DNA, es va poder comprendre millor la seva funció, que és 

emmagatzemar i transmetre la informació genètica dels éssers vius. Els gens contenen la informació 

referent a la síntesi de totes les proteïnes i molècules d’RNA d’un organisme. 
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No obstant això, al genoma hi ha moltes regions que no expressen proteïnes o RNA i de les que 

encara se’n desconeix en gran part la seva funció. És el que es coneix com DNA no codificant 

(anomenat inicialment “junk DNA”) i suposa una gran part dels genomes eucariotes [3]. Recentment, 

però, en grans projectes com l’ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) es remarca la importància 

d’aquestes regions i es proposa que cal replantejar el concepte de gen [4]. 

Dins del grup del DNA no codificant, les seqüències riques en adenina i timina (AT) són força 

abundants. Diversos estudis basats en la cristal·lització d’oligonucleòtids rics en AT, amb o sense 

lligands, han determinat que presenten un alt polimorfisme [5]. D’aquesta manera, aquests dúplexs 

formen hèlixs en forma B, forma B modificada o bé una transició entre la forma B i la D [6]. 

El grup MACROM contribueix en la investigació d’aquestes seqüències a partir de la tècnica de 

difracció de cristalls amb raigs X. Pràcticament tots els dúplexs assajats cristal·litzen en una disposició 

d’oligonucleòtids helicoïdals apilats (estructura anomenada HASO, Helical Arrangement of Stacked 

Oligonucleotides) i es poden considerar com a estructures intermèdies entre cristalls, cristalls líquids i 

fibres [7] (Figura 4.5). També es va descobrir que els oligonucleòtids formats per seqüències AT 

alternants poden donar enllaços entre parells de bases del tipus Hoogsteen en lloc del convencional 

de Watson i Crick.  

 

Figura 4.5. Estructura HASO per a l’oligonucleòtid AATAATATTATT, presentant un empaquetament basat en el 

grup espacial C2 [F5]. 
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4.2. Les proteïnes HMGA 

Dins del nucli de les cèl·lules eucariotes, el DNA es troba majoritàriament associat a un conjunt de 

proteïnes bàsiques anomenades histones. Diversos estudis demostren que un altre grup de proteïnes 

que influeixen en l’organització de la cromatina són les HMG [8] [10], objecte d’estudi en aquest 

projecte.  

Les HMG (High-Mobility Group) són una família de proteïnes no histones involucrades en processos 

com la transcripció o la replicació, que s’uneixen al DNA i a la cromatina per desenvolupar una funció 

estructural. Es diferencien 3 subfamílies de proteïnes HMG, en funció dels seus dominis funcionals 

d’unió al DNA: 

HMGB. El seu motiu HMG-box consisteix en tres hèlixs α separades per loops. Presenten afinitat per 

DNA distorsionat en formes no B. També s’uneixen a cadenes lineals de DNA canviant el seu grau de 

curvatura [9]. 

HMGN. Contenen un nucleosome binding domain. Les HMGN s’uneixen al nucleosoma per alterar la 

seva interacció amb la cromatina i així controlar la transcripció dels gens.   

HMGA. Aquelles on els dominis d’unió al DNA són els AT-hooks, que s’uneixen preferentment al solc 

estret de seqüències riques en AT. És aquesta afinitat per oligonucleòtids rics en adenines i timines el 

que les fa interessants per ser estudiades en aquest projecte. 

4.2.1. Característiques i classificació de les HMGA 

Les proteïnes HMGA són intrínsecament desordenades, és a dir, no tenen una estructura definida en 

solució, però sí quan s’uneixen a fragments de DNA. La seva flexibilitat els hi permet intervenir en els 

canvis estructurals de la cromatina i, per tant, en la regulació de la transcripció genètica [10]. 

Estan codificades per dos gens diferents, l’HMGA1 i l’HMGA2 (Figura 4.6). L’últim gen només 

expressa una única proteïna (HMGA2) mentre que el gen HMGA1, segons com es dóna el 

processament post-transcripcional (splicing alternatiu) en la seva expressió, pot resultar en tres 

proteïnes diferents: l’HMGA1a, l’HMGA1b o l’HMGA1c. 

La seva estructura primària és semblant a les quatre proteïnes (Figura 4.6) i en destaquen els 

següents trets: 

 Contenen tres dominis AT-hook (a excepció de l’HMGA1c, que només té els dos primers).  

 Tenen un extrem acídic C-terminal (a excepció de l’HMGA1c), del qual encara no s’ha descobert la 

seva funció.  
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 La seqüència corresponent als 25 primers aminoàcids és diferent per l’HMGA2. 

 L’HMGA1b és idèntica a l’HMGA1a excepte per una deleció d’11 aminoàcids situada entre el 1r i el 

2n AT-hook.   

 

Figura 4.6. Gens i proteïnes HMGA (adaptada i traduïda de [F6]). a) HMGA1. b) HMGA2. c) Seqüències 

d’aminoàcids de les diferents HMGA [F7]. S’hi destaquen els AT-hooks (3 a cada proteïna excepte la 1c) i la cua 

acídica C-terminal (en vermell). La seqüència final de la 1c és diferent respecte les altres (aminoàcids 

subratllats).  

En aquest estudi s’ha expressat i purificat el fragment HMGA1a(Δ50-91) (apartats 5.2 i 5.3), que 

conté els AT-hooks II i III de l’HMGA1a(Δ50-91) (Figura 4.7). Aquest fragment s’ha utilitzat com a 

lligand per formar complexos amb oligonucleòtids rics en AT per a l’obtenció de cristalls (apartat 5.6). 

 
Figura 4.7. Fragment 50-91 de la proteïna HMGA1a. 
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Tot i que les proteïnes HMGA no presenten estructura secundària ni terciària en dissolució, s’ha vist 

que les seves regions AT-hook s’ordenen en interaccionar amb zones especifiques del DNA, 

provocant canvis estructurals [13].  

4.2.2. Interacció del DNA amb AT-hooks 

Les regions AT-hook tenen càrrega positiva i estan formades per uns 10 aminoàcids que 

comparteixen un grup central invariable format per arginina, glicina, arginina i prolina (seqüència 

RGRP). Mitjançant anàlisis d’RMN es va determinar que el fragment RGR adopta una estructura 

estirada que s’adapta al solc estret del DNA en seqüències riques en AT [14], tal i com es pot veure a 

la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Interacció d’un AT-hook amb un dúplex de DNA. a) Esquematització de la situació de cadascun dels 

aminoàcids PRGRP al solc estret del DNA [F8]. b) Representació de la interacció a partir d’un espectre RMN on la 

cadena principal de l’AT-hook III (groc) encaixa amb el solc estret del DNA (blau) [F9].  

D’altra banda, al grup MACROM s’ha aconseguit resoldre la primera estructura cristal·lina d’un AT-

hook (AT-hook III) amb un oligonucleòtid (CGAATTAATTCG)[16] (Figura 4.9). En aquesta estructura 

s’ha comprovat que la inserció del pèptid provoca l’eixamplament del solc estret, una distorsió que 

pot ser responsable de la torsió del DNA quan la proteïna sencera s’hi uneix. També s’ha determinat 

que aquest pèptid només s’uneix a una de les dues regions AATT de l’oligonucleòtid.   

Actualment se sap que les HMGA actuen com a factors estructurals dins la regulació de l’expressió 

genètica, en processos biològics com el creixement, la proliferació, la diferenciació i la mort. El nivell 

d’expressió dels seus gens és màxim durant el desenvolupament embriogènic i en ràpides 

             a)              b) 
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proliferacions cel·lulars, mentre que és pràcticament inapreciable en cèl·lules adultes [17]. La 

sobreexpressió de les proteïnes HMGA serveix, com a conseqüència, de marcador tumoral en 

determinats càncers.  

 

 

Figura 4.9. Estructura tridimensional d’un complex DNA-AT-hook. a) El DNA està representat en gris, els enllaços 

entre fosfats en vermell i, en verd, el cos central del pèptid. Es pot apreciar la distorsió en el solc estret a la zona 

on s’hi inserta el pèptid i el doblegament local que provoca sobre l’eix del DNA. b) Representació del nucli RGR, 

que s’estira en interactuar amb el DNA. S’hi indiquen els ponts d’hidrogen entre els grups NH peptídics i les 

timines del dúplex [F10].  

Tot i que no es coneix encara la funció exacta de les proteïnes HMGA, se sap que intervenen en el 

desenvolupament d’alguns processos tumorals i s’estan fent estudis consistents en la inhibició o 

desplaçament d’aquestes proteïnes del DNA mitjançant drogues sintètiques específiques, que 

podrien presentar una alternativa als tractaments actuals per diversos càncers. El disseny molecular 

d’aquests fàrmacs té com a objectiu la unió al solc estret del DNA de forma més afí que les proteïnes 

[11].  
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4.3. Fàrmacs específics d’unió al solc estret del DNA 

Els fàrmacs d’unió al solc estret o MGBD (de l’anglès, Minor Groove Binding Drugs) són molècules 

orgàniques petites, generalment amb grups aromàtics, que es caracteritzen per unir-se de forma 

específica al solc estret del DNA. Solen ser poliamides o dications heterocíclics, com són els fàrmacs 

DAPI, berenil, netropsina, distamicina o pentamidina. Inicialment es van dissenyar drogues que 

s’uneixen preferentment a regions AT, tot i que posteriorment es van fer proves per dúplexs amb 

guanina i citosina [18]. 

Quant a la forma dels MGBD, són molècules allargades i amb una curvatura adequada per a la seva 

adaptació al solc estret i a més tenen donadors de ponts d’hidrogen als seus extrems [19]. A la Figura 

4.10 es mostren les estructures moleculars d’exemples d’MGBD i la seva interacció amb el DNA. 

 

Figura 4.10. Fàrmacs d’unió al solc estret del DNA. A l’esquerra es veuen tres exemples d’MGBD: DAPI (A), 

netropsina (B) i pentamidina (C). A la dreta es mostra una representació d’un complex format per pentamidina i 

l’oligonucleòtid d(ATATATATAT)2, realitzat pel grup MACROM [F11].  

A l’estructura de la figura Figura 4.10 es mostra com la droga pentamidina s’acobla al solc estret del 

DNA. La seva curvatura canvia, donant una forma més lineal en el complex. Quant a l’oligonucleòtid, 

format íntegrament per grups AT, va donar una estructura de parells de bases de Watson i Crick i, 

simultàniament, parells de bases Hoogsteen.  

Dins del marc d’aquest projecte, es van fer estudis cristal·logràfics amb tres fàrmacs que compleixen 

els requisits estructurals per a donar una unió al solc estret del DNA: la clorhexidina, el fàrmac 

experimental CDIV32 i l’imidocarb. La Figura 4.11 mostra les seves estructures moleculars.  
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4.3.1. Clorhexidina  

La clorhexidina és una molècula orgànica de la família de les biguanides utilitzada àmpliament com a 

desinfectant en solucions bucals, cosmètics o productes farmacèutics. Té una estructura molecular 

semblant a la pentamidina, amb dos grups aromàtics i diversos grups NH, i una zona alifàtica de sis 

carbonis que pot donar la flexibilitat necessària per a la inclusió en el solc estret.   

L’estudi d’interacció amb DNA i la cristal·lització dels complexos obtinguts no s’havia fet prèviament. 

El fàrmac va ser proporcionat per Fluka, en forma de mostra liofilitzada.  

4.3.2. CDIV32 

El CDIV32 és un fàrmac experimental sintetitzat per l’Institut de Química Mèdica del CSIC (Madrid) i  

proporcionat pel Dr. C. Dardonville. Conté dos anells aromàtics i dos grups cíclics nitrogenats, amb 

diversos donadors de ponts d’hidrogen.  

4.3.3. Imidocarb 

L’imidocarb és un antiprotozoari utilitzat en veterinària, derivat de la urea, que actua bloquejant 

selectivament la replicació del DNA quinetoplàstic d’alguns paràsits. El quinetoplast és una agrupació 

de DNA circular mitocondrial en forma de disc i que se sap que és ric en adenina i timina.   

El fàrmac és sensible a la llum i es comercialitza en forma d’injectable a una concentració de 161 mM, 

sota el nom Imizol® (Schering-Plough). La seva estructura molecular és simètrica i conté també dos 

anells aromàtics i diversos grups NH. 

 

Figura 4.11. Estructura molecular dels fàrmacs estudiats en aquest projecte.  
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5. Materials i mètodes 

Com s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu d’aquest projecte ha estat l’obtenció de cristalls de 

complexos formats per oligonucleòtids rics en adenina i timina i diferents lligands, aptes per a una 

posterior difracció de raigs X, que proporciona les dades necessàries per a l’obtenció d’un model 

tridimensional.  

En aquest apartat es descriuen els materials i els mètodes emprats per preparar els diferents lligands, 

cristal·litzar-los amb la tècnica de la difusió de vapor, difractar-los amb raigs X i obtenir una 

aproximació inicial de l’estructura d’un complex. La Figura 5.1 resumeix aquests passos. 

 

Figura 5.1. Esquema de la metodologia per a l’obtenció de l’estructura tridimensional d’una molècula 

mitjançant cristal·lografia de raigs X [F12]. En aquest projecte s’ha utilitzat la tècnica del reemplaçament 

molecular. 
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5.1. Preparació de les mostres d’oligonucleòtids, pèptids i fàrmacs 

Oligonucleòtids 

Els fragments de DNA utilitzats van ser sintetitzats a l’Institut Pasteur de París mitjançant el mètode 

de la fosforamidita en fase sòlida. Es compren mostres liofilitzades amb un alt grau de puresa (95-

98%) i es dissolen al laboratori amb aigua ultrapura estèril. La preparació de la dissolució mare ha de 

ser precisa i sota condicions d’asèpsia per evitar contaminar-la. La quantificació de les mostres s’ha 

fet per espectroscòpia UV.  

L’espectroscòpia UV-visible és una tècnica d’absorció molecular a la regió visible, UV i IR de l’espectre 

electromagnètic utilitzada per a la detecció i quantificació de grups funcionals. Consisteix en fer 

incidir una radiació ultraviolada o visible a través d’una mostra que conté l’analit d’interès. Si aquest 

absorbeix a una longitud d’ona determinada, en rebre la radiació es produirà l’excitació dels seus 

electrons de valència cap a orbitals buits, disminuint l’energia del feix incident. A partir de la 

diferència entre la intensitat de la radiació abans d’incidir a la mostra (I0) i la del feix sortint (I) s’obté 

la transmitància: T = I/I0. 

No obstant això, a la pràctica s’avalua un altre paràmetre, l’absorbància: A = –logT. L’absorbància està 

relacionada amb la concentració de l’analit (C) per la fórmula de Lambert-Beer: 

      (
 

  
)         

on   és el camí òptic (1 cm) i ε el coeficient d’extinció de l’analit per a una determinada λ en ml·mg-1 

·cm-1 per a concentracions en mg/ml o mM-1·cm-1 per termes molars. 

En aquest projecte, les mostres s’han analitzat a l’espectrofotòmetre UV-vis Varian Cary® 100. Abans 

d'avaluar cada mostra, es va fer un blanc amb aigua ultrapura estèril. 

Coeficient d’extinció d’oligonucleòtids 

El coeficient d’extinció a 260 nm (longitud d’ona que dóna màxima absorció de l’enllaç nucleotídic) 

per a fragments de DNA (ε260) es pot calcular de diverses formes, segons si es tenen en compte les 

interaccions entre les bases o no [21]. En aquest projecte es va escollir el nearest-neighbour model 

(1970) [22], on es sumen tots els coeficients que es donen per a l’enllaç de cada parell de bases 

(bases veïnes) i se’n resten els de les bases internes:   

      ∑        ∑   
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Nb és el nombre total de bases de l’oligonucleòtid;        són els coeficients d’extinció pels doblets de 

bases veïnes i    és el coeficient per a la base i. A la Taula 5.1 es llisten cadascun d’aquests valors. 

Taula 5.1. Coeficients d’extinció per a bases i doblets d’oligonucleòtids a 260 nm [21]. 

Bases i,j (5’ a 3’)      a 260 nm (mM
-1

·cm
-1

) Bases i,j (5’ a 3’)      a 260 nm (mM
-1

·cm
-1

) 

A 15,4 CG 18,0 

C 7,4 CT 15,2 

G 11,5 GA 25,2 

T 8,7 GC 17,6 

AA 27,4 GG 21,6 

AC 21,2 GT 20,0 

AG 25,0 TA 23,4 

AT 22,8 TC 16,2 

CA 21,2 TG 19,0 

CC 14,6 TT 16,8 

Cal tenir en compte, però, que els coeficients mencionats són tots per oligonucleòtids en cadena 

simple (ss o single strand). Per tant, per calcular la concentració d’oligonucleòtid en cadena doble 

caldrà dividir el resultat per 2.  

Pèptids 

Per facilitar la cristal·lització dels complexos DNA-AT-hook, al departament s’ha optat per fer proves 

amb fragments de la proteïna HMGA1a. A la Figura 4.7 s’ha mostrat el fragment Δ50-91, sintetitzat i 

purificat en aquest projecte, però també s’han utilitzat dos pèptids que contenen només les regions 

AT-hook d’aquest fragment: el pèptid KRPRGRP (AT-hook II) i el pèptid RKPRGRPKK (AT-hook III).  

Les mostres de pèptids són proporcionades liofilitzades i amb una puresa superior al 97% pel 

Departament de Química Orgànica de la Universitat Pompeu Fabra 

[http://www.upf.edu/sct/es/peptids]. El proveïdor indica tant la quantitat exacta de la mostra com la 

massa molecular del pèptid en qüestió. Caldrà dissoldre la mostra en aigua estèril, tenint en compte 

les dades facilitades pel proveïdor per aconseguir la concentració desitjada. Les mostres es conserven 

a -80ºC. 

Fàrmacs 

Tal i com s’ha comentat, l’imidocarb s’obté comercialment (Imizol®). Es presenta en estat líquid i amb 

una concentració de 161 mM. El fàrmac experimental CDIV32 i la clorhexidina es reben en pols i es 

dissolen amb aigua estèril fins obtenir la concentració de treball adequada.  
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5.2. Obtenció de la proteïna 

Per obtenir la proteïna HMGA1a(Δ50-91) s’ha utilitzat la tècnica del DNA recombinant. Aquesta 

permet inserir material genètic extern a cèl·lules bacterianes competents que el transferiran a la seva 

descendència en replicar-se. Les cèl·lules així transformades seran capaces de sintetitzar la proteïna 

d’interès.    

5.2.1. Transformació 

El gen d’interès s’introdueix a les cèl·lules hoste mitjançant uns vectors d’expressió anomenats 

plasmidis, que són petites molècules circulars de DNA fàcils de manipular i d’aïllar, ja que estan 

separades del cromosoma cel·lular. En aquest projecte es va utilitzar el plasmidi pET3a-HMGA1a(Δ50-

91) (cedit pel Dr. Reeves, Washington State University), que conté el gen d’expressió del fragment 

de la proteïna humana HMGA1a(Δ50-91) (gen diana) i el gen ampR. L’últim gen li aporta al bacteri 

hoste la resistència a l’antibiòtic ampicil·lina, que serveix com a criteri de selecció entre les cèl·lules 

transformades i les que no han incorporat el plasmidi.     

 

Figura 5.2. Esquema del plasmidi pET3a-HMGA1a(Δ50-91). 

El sistema hoste seleccionat ha de tenir uns certs requisits: ha de ser competent, és a dir, ha 

d’acceptar el plasmidi i mantenir-lo estable durant la replicació; ha de créixer en un medi de cultiu 

amb pocs nutrients i ho ha de fer ràpidament; ha d’expressar correctament la proteïna i ha de tenir 

un genoma conegut. Les cèl·lules sintetitzadores de proteïnes poden ser tant bacteris, com llevats o 

éssers eucariotes, però el més habitual és la producció a partir de Saccharomyces cerevisiae o 

Escherichia coli.    
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En aquest projecte s’ha utilitzat la soca Rosetta (DE3) pLysS d’E. coli, que és resistent a l’antibiòtic 

cloramfenicol però sensible a l’ampicil·lina. La presència d’aquest darrer fàrmac en el medi de cultiu 

permet eliminar les cèl·lules que no han integrat el plasmidi i per tant, seleccionar només les cèl·lules 

transformades.   

El vector d’expressió que conté el gen d’interès s’introdueix dins la cèl·lula competent amb l’ajut d’un 

procés químic o físic (transformació) i posteriorment es replica (Figura 5.3).  

 

Figura 5.3. Procés de transformació [F13]. 

5.2.2. Inducció i expressió      

És important tenir controlats els nivells d’expressió de la proteïna durant la seva síntesi. El nostre 

sistema d’expressió es basa en el sistema pET, que consisteix en l’ús del promotor T7 per controlar el 

procés de transcripció i traducció del gen diana.  

La T7 RNA polimerasa és un enzim molt actiu i selectiu que expressa el gen diana utilitzant 

pràcticament tots els recursos de la cèl·lula. Quan s’afegeix IPTG s’inactiva el repressor lac, que 
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mantenia bloquejat el sistema, i s’inicia la transcripció del gen diana del plasmidi pET3a-

HMGA1a(Δ50-91) donant, així, la síntesi del fragment HMGA1a(Δ50-91) de forma intracel·lular.   

Aquest procés s’anomena inducció de l’expressió (Figura 5.4).  

 

Figura 5.4. Efecte de la inducció per IPTG al genoma d’E. coli i al plasmidi. La presència de T7 lisozim permet 

bloquejar una possible expressió basal (pre-inducció) de la T7 RNA polimerasa [F14].  

5.2.3. Protocol d’obtenció 

Els següents passos corresponen a la producció d’un litre de cultiu bacterià i al seu posterior 

tractament fins obtenir un extracte ric en el fragment Δ50-91 de la proteïna HMGA1a. Va ser 

necessari treballar en condicions estèrils (al costat de la flama i amb materials esterilitzats) per evitar 

la contaminació de les mostres.  

Transformació 

1. Afegir 0,5 µl d’una midiprep del plasmidi pETa-HMGA1a(Δ50-91) sobre 100 µl de cèl·lules 

competents de la soca Rosetta (DE3) pLysS. Paral·lelament fer un control sense plasmidi.  

2. Deixar 15 min en gel. 

3. Induir un xoc tèrmic per afavorir l’entrada del plasmidi dins les cèl·lules hoste: 5 min a 37ºC. 

4. 2 min en gel. 

5. Afegir 1 ml de medi de cultiu LB sense antibiòtic per tenir un ràpid creixement de totes les 

cèl·lules. 
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6. Deixar 1h a 37ºC en bany maria.  

7. Centrifugar 2 min a 4000 rpm per sedimentar els bacteris.  

8. Descartar el sobrenedant fins tenir uns 100 µl. 

9. Resuspendre el sediment i plaquejar la mescla en una placa d’agar amb medi LB + ampicil·lina 50 

µg/ml + cloramfenicol 25 µg/ml.   

10. Deixar overnight a 37ºC. 

11. El dia següent s’han de tenir colònies a la placa amb plasmidi, al contrari que a la placa de 

control. Això és per la presència d’ampicil·lina, que elimina els bacteris no transformats, i només 

permet el creixement de les cèl·lules amb plasmidi. 

 

Cultiu en medi líquid 

1. Picar una colònia sobre un tub d’assaig amb 3 ml LB + 3 µl ampicil·lina 50 mg/ml. 

2. Incubar durant més de 6h a 37ºC i amb agitació (250 rpm), fins observar terbolesa.  

3. Introduir 1 ml del cultiu a un erlenmeyer amb 40 ml de medi LB + 40 µl ampicil·lina 50 mg/ml. 

4. Incubar overnight a les condicions del pas 2.  

 

Expressió 

1. Inocular el volum necessari de cultiu en 1 L de medi LB + Amp (50 µg/ml) fins tenir una OD600 

d’entre 0.1 i 0.2 (llegint l’absorbància en un espectrofotòmetre a 600 nm, que indica la terbolesa 

de la mostra).  

2. Incubar a 37ºC i amb agitació (250 rpm) fins OD600 = 0.6.  

3. Inducció amb IPTG 1 mM (afegir 1 ml d’un estoc 1 M).  

4. Incubar durant 3h.  

5. Centrifugar a 4000 rpm a 4ºC durant 10 min.  

6. Eliminar el sobrenedant i congelar el pellet a -80ºC fins que s’utilitzi.  

 

Durant la inducció es van fer controls mitjançant espectrofotometria i electroforesi en gels SDS per 

avaluar la quantitat de proteïna produïda. Es van prendre diferents alíquotes: inici de la inducció (0h), 

1,5 h i 3 h. El procediment va ser: 

1. Separar 1-2 ml del medi de cultiu. Llegir l’absorbància a 600 nm.  

2. Separar 250 µl i centrifugar a 4000 rpm i 5 min. 

3. Descartar el sobrenedant. 

4. Dissoldre el sediment en 40 µl de tampó de mostres per electroforesis en gel d’SDS.  

5. Guardar a -20ºC fins l’elaboració del gel.  
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Tractament del sediment bacterià 
 

Fins aquí s’ha produït la proteïna d’interès juntament amb altres productes cel·lulars dels bacteris 

que caldrà eliminar, i per tant, cal processar el pellet bacterià obtingut. S’aprofiten les 

característiques fisicoquímiques de la proteïna per seleccionar solvents (HClO4 al 5%) o agents 

precipitants (àcid tricloroacètic) que permetin la seva separació. Com és una proteïna intrínsecament 

desordenada, es poden utilitzar tractaments que resultarien desnaturalitzants per a altres proteïnes. 

Totes les operacions es fan en fred: 

1. Resuspendre el sediment bacterià en 100 ml de HClO4 al 5% + Tritó X-100 0.5% fred. Amb això es 

trenquen les parets i membranes cel·lulars (lisi química). 

2. Deixar més de 30 min en gel, invertint de tant en tant. 

3. Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min a 4ºC (rotor SLA Sorval). 

4. Descartar el pellet (restes de bacteris). 

5. Afegir àcid tricloroacètic (TCA) al sobrenedant fins tenir una concentració del 25% en volum per 

fer precipitar la proteïna. 

6. Deixar d’1 h a O.N. en gel.  

7. Centrifugar a 10000 rpm durant 20 min a 4ºC (rotor SLA Sorval). 

8. Descartar el sobrenedant amb cura (pot ser fluid). 

9. Resuspendre el precipitat amb 60 ml d’aigua.  

10. Afegir TCA fins tenir una concentració del 25% v/v. 

11. Deixar 30 min en gel i invertir de tant en tant.  

12. Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min a 4ºC (rotor SLA Sorval). 

13. Descartar el sobrenedant amb cura. 

14. Rentar el sediment amb 60 ml d’acetona acidificada. L’acetona no dissol la proteïna i el medi 

àcid solubilitza possibles restes de sals.  

15. Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min a 4ºC. 

16. Descartar el sobrenedant amb compte. Si el pellet té color carbassa s’ha de tornar al punt 14. 

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

18. Centrifugar a 10000 rpm durant 10 min a 4ºC.  

19. Descartar el sobrenedant 

20. Rentar sediment amb 60 ml d’acetona freda. 

21. Agafar una alíquota de 300 µl per control electroforètic. Centrifugar-la a 5 min i 13000 rpm, 

descartar el sobrenedant i assecar al buit. Resuspendre amb 75 µl d’aigua milliQ®, marcar com 

“extracte enriquit” i conservar a -20ºC. 

22. Centrifugar la resta a 10000 rpm durant 10 min a 4ºC. 

23. Descartar el sobrenedant amb compte.  

24. Assecar al buit el sediment i conservar a -20ºC.  
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El sediment final s’ha de seguir purificant mitjançant cromatografies ja que conté altres proteïnes 

d’origen bacterià.  

 

5.3. Purificació de la proteïna 

Per fer assajos cristal·logràfics és necessari assegurar la màxima puresa de les mostres. Per separar el 

fragment HMGA1a(Δ50-91) d’altres proteïnes bacterianes, es van utilitzar tècniques 

cromatogràfiques ajustades segons les característiques fisicoquímiques de la proteïna.  

Una cromatografia és una tècnica de separació de mescles en continu que es basa en un principi de 

retenció selectiva i permet dividir mostres en fraccions de diferent composició. Consta de dues parts: 

la fase estacionària o fixa, un material sòlid dissenyat per retenir l’analit d’interès; i la fase mòbil o 

solvent que transporta l’analit. Segons el mecanisme fisicoquímic de retenció, poden ser d’adsorció, 

d’intercanvi iònic, d’exclusió molecular, etc. A la Figura 5.5 es veu un esquema dels dos mecanismes 

emprats en aquest projecte a nivell molecular. 

  
Figura 5.5. Representació esquemàtica dels mecanismes de separació en les cromatografies d’intercanvi 

catiònic (esquerra) i d’exclusió molecular (dreta). 

5.3.1. Cromatografia de bescanvi catiònic 

Quan la característica de retenció és la interacció iònica entre partícules positives (com és el cas de la 

proteïna a purificar) i una fase estacionària amb càrregues negatives, el procés s’anomena de 

bescanvi catiònic. Les matrius de les columnes solen ser resines modificades amb grups superficials 

aniònics que adsorbeixen els cations de la mescla de forma selectiva i proporcional a la seva càrrega 

neta.  

El pH i la concentració d’ions de la fase mòbil condicionen la interacció iònica i permeten la separació 

per càrregues. Les molècules de càrrega negativa o neutra no s’adsorbeixen i travessen la resina 

ràpidament. Les molècules de càrrega positiva s’adsorbeixen en entrar en contacte amb la fase fixa i 

s’hi desprenen en augmentar la força iònica de la fase mòbil (Figura 5.6). Això es pot aconseguir amb 

un gradient de concentració iònica ascendent, que provoca el despreniment progressiu de les 

molècules positives adsorbides a causa de la competència donada pels contraions. Majors càrregues 

netes positives significaran majors temps de retenció i viceversa. 
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Figura 5.6. Mecanisme de separació en columnes de bescanvi catiònic. A la dreta es representa la repulsió de 

les molècules positives i la retenció de les negatives i a l’esquerra, la separació segons càrregues netes [F15].  

Per separar la proteïna HMGA1a(Δ50-91), es va utilitzar com a fase estacionària una columna de vidre 

empaquetada amb carboximetil cel·lulosa (CM52 de Whatman), i dissolucions aquoses a pH=7 (25 

mM Tris) com a fase mòbil. El volum de l’empaquetat és de 25 ml. L’empaquetament és possible 

gràcies a un filtre permeable que reté la matriu i alhora permet el flux del solvent. El contraió utilitzat 

va ser el sodi i les fraccions es van eluir amb concentracions creixents de NaCl. 

Les solucions utilitzades van ser: 

- Solució A: 50 mM NaCl, 25 mM Tris a pH=7. 

- Solució B: 600 mM NaCl, 25 mM Tris a pH=7. 

- Solució C: 1000 mM NaCl, 25 mM Tris a pH=7. 

L’equip cromatogràfic es va programar seguint la seqüència definida a la Figura 5.7, on V representa 

el volum empaquetat (1 volum (V) = volum empaquetat = 25 mL). 

Aquest programa s’aplica un cop carregada la mostra sobre la columna prèviament equilibrada amb 

solució A. Els detalls del procediment es descriuen a continuació. 
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Figura 5.7. Programació de la columna CM52 per a la purificació de la proteïna (V = volum empaquetat = 25 ml). 

Procediment 

1. Preparació de la columna. Netejar els tubs de l’equip amb aigua i després encebar-los amb les 

solucions A, B i C. Engegar el sistema de recol·lecció de mostres. Connectar la columna i equilibrar-

la amb uns 5-10 volums de solució A.  

2. Preparació de la mostra.  

- Dissoldre l’extracte enriquit en proteïna (v. 5.2.3) amb 10 ml de solució A. 

- Centrifugar a 12000 g, 10 min i 4ºC. 

- Guardar el pellet per anàlisis electroforètiques i conservar el sobrenedant.  

3. Càrrega de la mostra. El sobrenedant que conté la proteïna en 50 mM de NaCl s’introdueix en la 

columna a una velocitat constant (1 ml/min) per mitjà d’una bomba peristàltica. La proteïna 

s’adsorbeix a la resina.  

4. Elució de les fraccions. Es programa l’equip per recollir fraccions de 4 ml a un flux continu d’1 

ml/min. L’elució es produeix en un gradient continu de 12.2 V partint de 50 mM de sal (solució A) 

fins 600 mM (solució B). Per rentar la columna i assegurar que cap proteïna s’ha quedat retinguda, 

es fa un últim pas d’1.5 V amb 1 M de sal amb la solució C (gradient isocràtic).  

5. Lectura d’absorbàncies. Com el temps de retenció de la proteïna no és un paràmetre exacte i tota 

la seva elució no es produeix en una mateixa fracció sinó en forma de distribució quasi-normal, cal 
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avaluar la concentració de gran part de les fraccions i elaborar un cromatograma, per així conèixer 

quines fraccions són les que contenen proteïna. 

Les longituds d’ona avaluades són: 220 nm, per a la detecció de l’enllaç peptídic i per tant la 

presència d’aminoàcids; 260 nm, per a la detecció de DNA; i 280 nm, per a la detecció de proteïnes 

amb grups aromàtics.   

D’altra banda, les diferents fraccions van ser també avaluades electroforèticament. A la secció 6.3 

s’exposen el cromatograma del procés i els resultats de la purificació.   

5.3.2. Cromatografia d’exclusió molecular 

La cromatografia d’exclusió molecular o de filtració per gel és una tècnica semblant a l’anterior però 

on el criteri de separació no és la força iònica sinó la mida molecular. En aquest cas, la fase 

estacionària és un llit d’esferes poroses formades per llargues cadenes de polímers entrecreuats 

(Figura 5.8).  

Cada esfera és una xarxa tridimensional que permet l’entrada de molècules amb volum reduït, 

donant un alt temps de retard. Aquelles partícules que no entren dins els porus del gel estan 

obligades a passar per fora de les esferes, recorrent un camí molt menor i, per tant, donant un temps 

de retard molt inferior al de les molècules petites. De forma aproximada, les molècules petites 

s’extreuen fent passar un volum equivalent al volum total del llit fix, les grans amb només el volum 

que no és ocupat per les esferes de gel (void volume) i la resta amb un volum intermedi.   

La tècnica d’exclusió molecular s’utilitza sovint com a etapa final d’una purificació, a mode 

d’afinament. En aquest projecte es van tenir bons resultats a la primera cromatografia però per 

assegurar una alta puresa de la proteïna es va decidir utilitzar addicionalment aquesta tècnica.  

La columna seleccionada va ser la Superdex™ Peptide 10/300 GL (GE Healthcare), d’agarosa i dextrà 

empaquetats en vidre, volum de 24 ml, rang de volum de mostra entre 25 i 500 µl i rang òptim de 

separació de 100 a 7000 (molècules amb masses moleculars entre 100 i 7000 g/mol). L’equip 

cromatogràfic va ser el sistema FPLC ÄKTA Purifier 10, de la mateixa marca.   

La solució utilitzada en aquest cas va ser de 100 mM de NaCl i 25 mM Tris pH=7,5, per fer elucions 

isocràtiques (sense gradients progressius). Per a cada fracció eluïda (de 0,5 ml de volum) es va 

mesurar la seva l’absorbància UV a 220, 260 i 280 nm i es va fer un control electroforètic per 

comprovar la presència de proteïna HMGA1a(Δ50-91) i la seva puresa.   
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Figura 5.8. Cromatografia d’exclusió molecular. Comportament de les proteïnes de diferents mides en la matriu 

(esquerra), la seva separació en fraccions (centre) i columna seleccionada (dreta) [F15].  

 

5.3.3. Tractament de les fraccions: reunió i concentració 

Al final d’una cromatografia cal descartar aquelles fraccions que no contenen el compost d’interès i 

ajuntar aquelles que, mitjançant els resultats de les anàlisis electroforètiques realitzades, presenten 

una composició similar.  

La reunió de fraccions és especialment útil quan una mateixa mostra o mostres equivalents es 

purifiquen en diferents tongades perquè es supera la capacitat màxima de càrrega de la columna. Si 

un grup de fraccions presenta les mateixes bandes al gel d’electroforesi, es poden mesclar per 

processar-les alhora en una nova cromatografia o bé utilitzar-les directament si la puresa és 

l’adequada. No obstant això, les mostres de proteïna per cristal·lografia necessiten sovint més passos 

abans de ser utilitzades, com per exemple la diàlisi i la concentració.  

Un paràmetre molt important a l’hora de planificar assajos cristal·logràfics és la concentració dels 

lligands. Les mescles resultants de la reunió de fraccions solen tenir concentracions baixes, així doncs, 

és necessari un procés de concentració de les mostres en cas que estiguin massa diluïdes.  

Per a la purificació de la proteïna HMGA1a(Δ50-91) es van fer servir concentradors Vivaspin® 20 

Centrifugal MWCO 3000, uns dispositius d’ultrafiltració de mostres a través de membranes 

mitjançant centrifugació tangencial. Tenen un volum de 20 ml però es recomana no carregar més de 

14 ml. Es va escollir aquest model perquè la proteïna té una massa molecular de 4781.5 g/mol i el 

valor cutoff del concentrador és de 3000. 
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La diàlisi és un procés de separació de molècules en dissolució per diferències de pressió osmòtica a 

través d’una membrana semipermeable. Es pot utilitzar aquesta operació per reduir el contingut de 

sals d’una mostra, si aquest no és el desitjat, tot i que en aquest projecte s’ha optat per un altre 

procés anomenat diafiltració, que permet dialitzar i concentrar la mostra en el mateix dispositiu. 

Consisteix en aprofitar la centrifugació de la mostra per anar canviant progressivament la solució 

base, és a dir, concentrar-la i després restaurar el volum inicial amb el nou tampó (generalment de 

menor contingut en sals). Repetint aquest procés un mínim de tres cops s’assegura que la 

concentració final de sals a la mostra és pràcticament igual a la del tampó afegit.  

Dins aquest projecte, s’han hagut de concentrar les mostres en dos moments: després de la 

cromatografia de bescanvi iònic (les fraccions obtingudes a la columna tenien un volum molt superior 

al que es pot carregar a la columna de filtració per gel) i al final del procés (les mostres provinents de 

la columna d’exclusió molecular). En el segon cas les mostres es van concentrar i dialitzar alhora en 

concentradors més petits (Vivaspin® 6 ml, MWCO 3000) ja que els volums eren força menors 

respecte els obtinguts a la primera cromatografia.  

 

Figura 5.9. Concentradors Vivaspin® de 6 ml i 20 ml, respectivament, i esquema de les seves parts [F16].  
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Procediment de concentració de mostres 

1. Hidratar i netejar la membrana del Vivaspin® centrifugant un volum de solució A (50 mM NaCl. 

Eliminar el filtrat.  

2. Centrifugar la mostra durant 10 min a 10000 rpm i 4ºC. Separar el sobrenedant i llegir-ne la seva 

absorbància per conèixer la concentració inicial. 

3. Amb la membrana molla, carregar la mostra a la part superior del concentrador i centrifugar 

(normalment una mica per sota de 8000 g, velocitat màxima recomanada pel fabricant).  

4. Quan el volum és el corresponent a la concentració final desitjada, extreure la mostra 

concentrada  (conservar el filtrat per analitzar el seu contingut i comprovar l’eficiència del procés).  

Procediment de diafiltració 

Per reduir la quantitat de sals a la mostra final, es pot seguir el procediment anterior canviant el 

tampó de rentat per aquell amb la concentració de sals desitjada i es fan passos addicionals: 

5. Fer un rentat afegint un volum del tampó final desitjat i centrifugar. Recuperar el filtrat. 

6. Repetir dos cops el pas anterior, recuperant també els filtrats, i conservar la mostra concentrada. 
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5.4. Electroforesi de proteïnes en gels de poliacrilamida  

Una de les tècniques analítiques més utilitzades durant el transcurs d’aquest projecte i esmentada 

anteriorment ha estat l’electroforesi, que permet separar molècules segons la seva velocitat de 

migració en un suport per l’acció d’un camp elèctric.  

Les electroforesis de proteïnes i àcids nucleics solen realitzar-se en gels de poliacrilamida (PAGE o 

PolyAcrylamide Gel Electrophoresis), que ofereixen una xarxa de porositat controlable que condiciona 

la velocitat de migració de les molècules. Aquesta velocitat depèn de les característiques de les 

molècules (càrrega, mida i forma), del grau de reticulació del gel i de la força electromotriu aplicada.  

El muntatge consisteix en una cubeta on s’immobilitza el gel entre dues plaques de vidre i es posa en 

contacte amb un tampó d’electroforesi, que es descriu més endavant. El gel i el tampó condueixen 

l’electricitat aportada per una font d’alimentació amb dos elèctrodes (càtode i ànode). La càrrega de 

les molècules a analitzar determinen la posició d’aquests, és a dir, si es vol la migració de partícules 

aniòniques s’ha de col·locar l’ànode a la part inferior per a què aquestes recorrin el gel de forma 

descendent. La Figura 5.10 descriu aquesta disposició, apta per l’avaluació de DNA o proteïnes amb 

càrregues negatives.  

 

Figura 5.10. Esquema del muntatge d’un gel de poliacrilamida en una cubeta d’electroforesi per anions [F17]. 

Les mostres s’han de preparar amb un tampó especial que conté, entre d’altres, glicerol per donar 

densitat i disminuir la dispersió a l’hora de la càrrega i un colorant de migració, que aporta color i 

permet visualitzar el front de migració durant l’anàlisi. El resultat final és un gel amb múltiples bandes 

a cadascun dels pous, amb diferents intensitats (segons la quantitat d’aquella molècula) i diferents 

distàncies recorregudes (en funció de la càrrega i/o mida).  
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S’han realitzat tres tipus d’assajos electroforètics: SDS-PAGE, AU-PAGE i EMSA. Els dos primers s’han 

utilitzat durant l’obtenció i purificació de la proteïna i s’expliquen a continuació. Els assajos EMSA, en 

canvi, serveixen per provar la interacció entre proteïnes i DNA i s’expliquen a l’apartat 5.5. 

 

5.4.1. Electroforesi en gels de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) 

Tal i com s’ha vist, la velocitat de migració dels analits depèn de diversos factors i no sempre es pot 

fer una comparació de bandes encertada. L’anàlisi d’una mescla de proteïnes es pot optimitzar fent 

gels de poliacrilamida amb SDS, un tensioactiu aniònic que les desnaturalitza i els hi aporta càrregues 

negatives de forma proporcional a la seva massa. D’aquesta manera, l’electroforesi es duu a terme 

amb un conjunt d’anions lineals diferenciats només per la quantitat d’aminoàcids i la massa 

molecular. 

L’SDS és un detergent àmpliament estudiat que trenca els enllaços no covalents de les proteïnes fent 

que perdin la seva estructura secundària, terciària i quaternària. A més, evita possibles interaccions 

entre les diferents proteïnes de la mostra. La proporció aproximada és d’1,4 g d’SDS per cada gram 

de proteïna, ja que cada molècula de tensioactiu s’uneix a dos residus.  

Per millorar la resolució de les bandes, és a dir, que siguin definides i compactes, es va utilitzar el 

sistema discontinu d’electroforesi. Consisteix en fer gels amb dues parts de composició diferent 

(Taula 5.2): 

 Gel empilador (stacking). Part superior de major porositat que concentra la mostra carregada. Té 

un baix contingut en acrilamida per aconseguir menys reticulacions.  

 Gel separador (resolving). Part inferior de menor porositat que determina la separació de les 

bandes segons la massa molecular de les proteïnes.  

L’efecte concentrador del gel empilador es dóna per la diferència de porositat i de pH respecte al gel 

separador, 6.8 i 8.8 respectivament.  

Composició del gel i els tampons per SDS-PAGE 

Els gels s’aconsegueixen mitjançant la polimerització de l’acrilamida. No obstant això, cal afegir un 

agent reticulador perquè sinó es tindria una mescla líquida on les cadenes de poliacrilamida lliscarien 

entre elles. La bisacrilamida és un compost semblant i serveix per aquesta funció, ja que es composa 

de dues molècules d’acrilamida enllaçades pels seus grups amino, però amb la diferència que aquests 

no participen en la reacció de polimerització, oferint reticulacions a la mescla lineal de poliacrilamida i 

donant la formació del gel.  
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Quant al mecanisme de polimerització, la iniciació s’aconsegueix afegint PSA (àcid persulfat amònic) a 

la mescla, ja que aporta radicals lliures, i la propagació s’afavoreix amb la presència del TEMED 

(N,N,N’,N’-tetrametilendiamina). S’utilitzen en unes quantitats molt baixes i ajuden a donar la 

gelificació en pocs minuts. El TEMED és l’últim reactiu que s’afegeix per evitar la polimerització 

durant la preparació de la mescla. La Taula 5.2 mostra els reactius i l’ordre d’addició per a la 

preparació de gels. 

Taula 5.2. Composició de les diferents fases d’un gel d’SDS-PAGE de 100x150x15 mm
3
. 

Reactiu 
Stacking 

6% Acrilamida, 0,16% Bisacrilamida, 
0,1% SDS i 0,125 M Tris 

Resolving 
15% Acrilamida, 0,4% Bisacrilamida, 

0,1% SDS i 0,375 M Tris 
Solució A:  

30% acrilamida i 0,8% bisacrilamida 
0,6 ml 5 ml 

Solució B:  
1,5 M Tris/HCl pH=8.8 

- 2,5 ml 

Solució C:  
10% SDS 

30 µl 100 µl 

Solució D:  
0,5 M Tris/HCl pH=6.8 

0,75 ml - 

H2O 1,59 ml 2,35 ml 

TEMED 3 µl 4,5 µl 

PSA 10% 30 µl 75 µl 

Quant al tampó de mostres, la seva composició es mostra a la Taula 5.3. El glicerol dóna viscositat a la 

mostra i el blau de bromofenol fa de colorant de migració. L’SDS, com s’ha esmentat, desnaturalitza 

les proteïnes i els hi dóna una conformació lineal amb càrregues negatives homogènies. El β-

mercaptoetanol fa d’agent reductor pels enllaços disulfur que poden presentar les proteïnes amb 

cisteïna, complementant aquesta mancança per part de l’SDS i assegurant la desnaturalització de 

totes les cadenes peptídiques (Figura 5.11).  

 
Figura 5.11. Desnaturalització de diferents proteïnes amb l’addició d’SDS i β-mercaptoetanol. Esquema del 

resultat en un gel discontinu amb stacking (verd) i resolving (blau), separant bandes segons masses moleculars. 
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El tampó de cubeta té la mateixa base (Tris i SDS) però s’hi afegeix també glicina. La glicina és un 

aminoàcid amfòter que actua com a contraió del tampó, sent un anió a alts pHs, i equilibra les 

càrregues totals. A la Taula 5.4 s’hi descriu la composició del tampó.  

Taula 5.3. Composició del tampó de mostres 4x per SDS-PAGE.   

Reactiu Quantitat afegida 

Tris 2 M pH=6.8 1,25 ml 

Glicerol 4 ml  

SDS 0,8 g 

β-mercaptoetanol 2 ml 

H2O Enrasar fins 10 ml 

Blau de bromofenol Punta d’espàtula 

Taula 5.4. Composició del tampó de cubeta 5x per SDS-PAGE i concentració final de la dilució emprada 1x. 

Reactiu Grams per litre de tampó 5x Concentració 1x 

Tris pH=8.8 30 0,01 M 

Glicina 144 0,075 M 

SDS 5 0,02% 

Procediment de l’SDS-PAGE 

1. Preparar el motlle a partir de dues plaques de vidre, dos espaiadors i gomes segelladores per la 

part inferior i els laterals, tot unit per pinces.  

2. Preparar el gel resolving segons la recepta de la Taula 5.2 i abocar-lo al motlle. 

3. Afegir una fina capa (1-2 mm) d’isopropanol a sobre del resolving per aconseguir una interfase 

recta. Deixar polimeritzar.  

4. Extreure l’isopropanol rentant amb aigua i assecar després.  

5. Preparar el gel stacking (Taula 5.2) i afegir-lo a sobre del resolving polimeritzat. Col·locar una pinta 

per tenir els pous de la mida desitjada. Deixar polimeritzar.  

6. Amb el tampó de cubeta preparat i diluït (Taula 5.4), omplir la part inferior d’una cubeta 

d’electroforesi vertical i col·locar el gel de forma que no quedin bombolles entre el líquid i el gel. 

7. Fixar el gel a la cubeta, retirar la pinta amb cura per tenir pous rectes i omplir la part superior de la 

cubeta amb el mateix tampó 1x.  

8. Preparar les mostres: afegir tampó de mostres i deixar uns minuts a 100ºC per desnaturalitzar les 

proteïnes.  
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9. Carregar les mostres desnaturalitzades als pous. 

10.  Realitzar l’anàlisi electroforètica amb un voltatge constant d’entre 100 i 130 V fins que el colorant 

de migració estigui a un dit del final del gel. 

Tinció dels gels 

Per visualitzar les proteïnes cal enretirar els gels de les cubetes i tenyir-los amb colorants que es fixin 

de forma específica a les proteïnes. En aquest projecte es va utilitzar el Blau de Coomassie (Taula 5.5), 

tant per SDS-PAGE com per AU-PAGE, però amb algunes diferències: 

Taula 5.5. Composició de la solució tenyidora de gels d’SDS-PAGE i AU-PAGE. 

Reactiu SDS-PAGE AU-PAGE 

Blau de Coomassie 2,5 g (G-250) 2,75 g (R-250) 

Isopropanol 250 ml - 

Metanol - 500 ml 

Àcid acètic 100 ml 100 ml 

Aigua Enrasar fins 1 L 500 ml 

Cal deixar els gels mínim una hora en un recipient agitat amb prou solució tenyidora. En acabar, cal 

destenyir el gel per eliminar tot aquell tenyidor que ha quedat al gel sense fixar a proteïnes. Es fa amb 

una solució destenyidora (Taula 5.6), durant tota la nit i en constant agitació.  

Taula 5.6. Composició de la solució destenyidora de gels d’SDS-PAGE i AU-PAGE. 

Reactiu SDS-PAGE AU-PAGE 

Isopropanol 100 ml - 

Metanol - 500 ml 

Àcid acètic 100 ml 100 ml 

Aigua Enrasar fins 1 L 500 ml 

Un cop els gels s’han escanejat per així registrar els resultats, es poden assecar per conservar-los 

també físicament. Per fer-ho, es col·loquen entre dues làmines de cel·lofana molles evitant que hi 

quedin bombolles dintre, es fixen amb pinces sobre una placa de vidre i es deixen assecar durant uns 

dies.  
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5.4.2. Electroforesi en gels de poliacrilamida-acètic-urea (AU-PAGE) 

Aquest segon tipus d’electroforesi és semblant a l’SDS-PAGE però la separació es donarà en funció de 

la càrrega elèctrica i la massa molecular. L’agent desnaturalitzant en aquest cas és la urea, que 

interfereix en les interaccions moleculars (ponts d’hidrogen, forces de van der Waals i interaccions 

hidrofòbiques) per eliminar l’estructura tridimensional tant de proteïnes com d’àcids nucleics, sense 

variar-ne la càrrega. 

En aquest projecte, aquesta modalitat d’electroforesi ha estat la més utilitzada ja que en alguns casos 

els gels d’SDS-PAGE tenien una baixa resolució i en repetir sobre gels d’acètic-urea s’optimitzava el 

resultat.  

Les AU-PAGE desenvolupades en aquest projecte no han estat en gels discontinus (dues parts, 

stacking/resolving), sinó en gels d’una fase amb la composició mostrada a la Taula 5.7. 

Taula 5.7. Composició de les diferents fases d’un gel d’AU-PAGE de 100x150x15 mm
3
. 

Reactiu 
Quantitat 

15% Acrilamida, 0,1% Bisacrilamida, 2,5 M Urea, 0,09% 
Tiourea, 0,56% H2O2 i 5,37% àcid acètic 

Solució  
30% acrilamida i 0,2% bisacrilamida 

6 ml 

Àcid acètic 43% 1,5 ml 

Urea 10 M 3 ml 

Tiourea 10,5 mg 

H2O Enrasar fins 12 ml 

H2O2 67,5 µl 

En aquest cas, la tiourea i el peròxid d’hidrogen substitueixen el PSA i el TEMED. El tampó de cubeta 

és una solució de 5% d’àcid acètic.  

El tampó de mostres per AU-PAGE (veure Taula 5.8) també té β-mercaptoetanol per reduir els ponts 

disulfur i s’utilitza la urea en alta concentració per assegurar la desnaturalització de totes les 

proteïnes. El colorant de migració utilitzat en aquest sistema és el verd de metil.  
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Taula 5.8. Composició del tampó de mostres 2x per AU-PAGE. 

Reactiu Quantitat afegida 

Àcid acètic glacial 0,5 ml 

β-mercaptoetanol 14 µl 

Urea 10 M 8 ml  

H2O Enrasar fins 10 ml 

Verd de metil Punta d’espàtula 

Procediment de l’AU-PAGE 

El muntatge del gel és duu a terme igual que pels gels d’SDS-PAGE, amb l’excepció que no cal fer dues 

fases en un mateix gel, sinó només abocar la mescla indicada a la Taula 5.7. A les cubetes cal posar 

àcid acètic 5% i quant als paràmetres elèctrics, cal aplicar una intensitat constant d’entre 18 i 20 mA 

fins que la banda del colorant estigui a un dit del final del gel.  

Una diferència important és la posició dels elèctrodes. A l’SDS-PAGE es va córrer proteïnes 

desnaturalitzades i recobertes amb càrregues negatives, per tant l’ànode (+) era l’elèctrode inferior. 

En aquest cas, les proteïnes es desnaturalitzen però no pateixen un canvi en la seva càrrega i, tenint 

en compte que el fragment HMGA1a(Δ50-91) és de càrrega neta positiva, es va col·locar el càtode (-) 

a la part inferior de la cubeta per així provocar la migració de bandes en sentit descendent.  

Quant a la preparació de les mostres, s’afegeix un volum de tampó de mostra a un volum de la 

mostra proteica, sense necessitat de sotmetre la mescla a 100ºC.  

Si les mostres tenen una alta concentració de sals, es poden precipitar amb TCA abans d’afegir el 

tampó de mostres. Aquest procediment també es pot fer pels gels d’SDS-PAGE.  

1. Afegir TCA fins una concentració del 25% i deixar en gel 15 min. 

2. Centrifugar (13000 rpm, 4ºC, 5 min), descartar el sobrenedant. 

3. Rentar el sediment amb 1 ml d’acetona i centrifugar un altre cop. 

4. Descartar el sobrenedant i assecar les mostres a l’aire. Resuspendre amb aigua milliQ. 

Els gels amb les bandes finals es tenyeixen, destenyeixen i s’assequen de forma anàloga als d’SDS-

PAGE.  
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5.5. Estudis d’interacció DNA-proteïna en gels de retard  

Un bon mètode per veure si un oligonucleòtid interacciona amb una proteïna és fer una electroforesi 

en gel de retard o EMSA (Electrophoresis Mobility Shift Assay), que es basa en la separació de les 

molècules per mida.  

Les càrregues negatives del DNA es neutralitzen en interaccionar amb un lligand catiònic i formen un 

complex orgànic de major mida que els oligonucleòtids desacoblats. Quan una mescla de DNA i 

lligand s’analitza mitjançant un gel EMSA, s’obtenen dos fronts: un d’alta mobilitat (part inferior), que 

correspon als fragments més negatius i de menor mida, els oligonucleòtids no enllaçats; i un de 

menor mobilitat, corresponent als complexos, de major mida i menor càrrega negativa neta. 

S’anomenen gels de retard per aquesta raó.  

En aquest projecte s’ha estudiat la interacció de la proteïna HMGA1a(Δ50-91) amb diferents 

oligonucleòtids, per verificar que poden donar complexos i llavors dissenyar els experiments de 

cristal·lització. 

A més de proporcionar informació sobre si hi ha interacció o no, aquesta tècnica permet veure quina 

és la proporció òptima entre DNA i proteïna. A la pràctica això es fa omplint cada pou del gel amb 

mescles que tenen proporcions creixents de proteïna.  

Preparació de mostres i tampons 

En aquest assaig electroforètic s’utilitza un gel de poliacrilamida amb un tampó de TBE, una mescla 

de Tris, àcid bòric i EDTA en la proporció indicada a la Taula 5.9.  

Quant a la mostra, es prepara sense colorant de migració per evitar que pugui interferir en la 

formació del complex. S’afegeix glicerol al 50%, que incrementa la densitat de la mostra i facilita el 

seu correcte carregat als pous del gel. Els estocs de proteïna per fer aquestes proves han estat de 10 

µM i els de DNA de 5 µM, preparats sobre tampó 0,3x TBE (0,027M de borat de tris i 0,6 mM 

d’EDTA).  

Taula 5.9. Preparació del tampó de TBE 5x.  

Reactiu Quantitat 

Tris 54 g 

Àcid Bòric 27,5 g 

EDTA 0,5 M pH=8 20 ml 

H2O Fins 1L 
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Taula 5.10. Reactius i volums per preparar 2 gels EMSA de 6 ml.  

Reactiu Quantitat 

Solució 30% Acrilamida - 0,8% Bisacrilamida 3,2 ml 

Tampó 5x TBE 0,8 ml 

H2O 7,83 ml 

PSA 10% 60 µl 

TEMED 12 µl 

Protocol d’un EMSA 

1. Fer el muntatge del motlle per gels de 0,75 mm de gruix.  

2. Elaborar el gel fent la mescla dels components indicats a la Taula 5.10 

3. Col·locar el gel a la cubeta d’electroforesi amb tampó TBE (diluir de 5x a 1x). El sistema ha 

d’estar sobre gel, aproximadament a 8ºC, per evitar la degradació del complex.  

4. Prerun: connectar el sistema a 75 V durant un mínim de 30 min per netejar el gel. 

5. Run: carregar les mostres amb cura i connectar a 125 V durant 25-45 min, segons la mida 

dels oligonucleòtids utilitzats.  

6. Extreure el gel i tenyir-lo. 

Tinció dels gels 

Per detectar el DNA s’ha emprat el tenyidor SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain de Invitrogen™ (5 

µl sobre 50 ml de solució 0,3x TBE), a temperatura ambient i durant uns 20 min. Aquest tenyidor 

no és un agent intercalant com el bromur d’etidi, és a dir, no s’uneix al DNA entre parells de 

bases consecutius, sinó que ho fa pel solc estret. És un tenyidor més sensible i menys perjudicial 

per la salut. El gel s’ha escanejat amb la font d’excitació transUV de l’equip GelDoc XR de Biorad.  
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5.6. Cristal·lització de macromolècules 

La cristal·lografia és la ciència que estudia la formació de cristalls, orgànics o inorgànics, i dedueix la 

seva estructura molecular mitjançant la tècnica de difracció de raigs X. El seu desenvolupament 

durant l’últim segle ha permès comprendre molts dels mecanismes bàsics de la cèl·lula. 

Aquest projecte té com a objectiu l’estudi cristal·logràfic de complexos formats per oligonucleòtids 

amb la proteïna HMGA, pèptids corresponents als AT-hooks d’aquesta proteïna i diferents MGBDs. A 

continuació s’explica la base teòrica i els mètodes necessaris per obtenir monocristalls aptes per a la 

seva posterior difracció. 

5.6.1. Fonaments de la cristal·lització 

La cristal·lització d’una substància és el procés d’ordenació de les seves molècules en una dissolució 

sobresaturada donant una repetició periòdica o xarxa cristal·lina. La temperatura i el límit de 

solubilitat són els paràmetres més importants durant el procés. 

El límit de solubilitat d’un solut en un determinat dissolvent marca l’equilibri entre la fase sòlida i la 

fase dissolta. Si la concentració de solut és menor, el sistema es troba en un estat insaturat on només 

hi ha fase líquida i si, al contrari, la dissolució té més solut del que pot acceptar, el sistema està en un 

estat sobresaturat i s’arriba a l’equilibri mitjançant la precipitació del solut.  

L’aparició de fase sòlida i la seva morfologia depèn del tipus de sobresaturació (Figura 5.12): 

Sobresaturació metastable. Es dóna passat el límit de solubilitat, on el sistema intenta recuperar 

l’equilibri mitjançant la precipitació del solut però no s’aconsegueix ja que es necessita una certa 

energia d’activació. Si no s’hi aporta aquesta energia o bé es redueix el valor requerit, no apareix fase 

sòlida i el sistema roman estable.   

Sobresaturació inestable. Si partint d’una condició metastable s’augmenta la concentració del solut o 

es disminueix la temperatura del sistema, es produeix la nucleació, és a dir, la generació espontània 

de nuclis de cristal·lització a partir dels quals apareix fase sòlida que disminueix la sobresaturació a la 

dissolució i equilibra el sistema cap al límit de solubilitat. 

Per tant, la concentració del solut determina, en primera instància, la generació o no de nuclis a partir 

dels quals fer créixer cristalls. Si la concentració és tan alta que excedeix la sobresaturació, les 

molècules s’agrupen sobtadament en precipitats amorfs que no serveixen per a cristal·lografia. Per 

tant, s’ha d’arribar a una sobresaturació intermèdia que generi pocs nuclis (fase inestable) i fer-los 
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créixer després en condicions de sobresaturació moderada on les molècules no formen nous nuclis 

sinó que afavoreixen l’equilibri en agregar-se als nuclis ja existents (fase metastable).  

Una bona forma de comprendre aquest procés i poder visualitzar les variables que hi intervenen és 

utilitzar diagrames de fases. Generalment són gràfics on es representa la concentració de la 

substància a precipitar versus la concentració de precipitant o la temperatura. El paper del 

precipitant en la cristal·lització s’explica en detall a l’apartat 5.6.3.  

A la Figura 5.12a-b es mostren dos diagrames de fases per al seguiment de la cristal·lització d’una 

proteïna, un en funció de la temperatura i l’altre en funció de la concentració de precipitant. Al segon 

diagrama es veuen els passos a seguir per obtenir un monocristall: inici en condicions per sota de la 

corba de saturació (fase insaturada), augment de les concentracions fins obtenir pocs nuclis i 

creixement del cristall a la regió metastable. Al primer diagrama es mostra com optimitzar el 

creixement d’un nucli mitjançant el descens progressiu de temperatura. Cal recordar que els 

descensos de concentració de proteïna es produeixen quan el cristall creix, ja que les molècules en 

excés a la dissolució s’uneixen als nuclis per arribar a l’equilibri.  

 

 

Figura 5.12. a) Representació en un diagrama de fases del creixement d’un cristall amb el control de la 

temperatura. b) Representació del procés de cristal·lització en un diagrama de fases en funció de la 

concentració de precipitant [F18]. 1-4) Tipologies cristal·lines característiques de cada zona indicada al diagrama 

(b).  

1) 2) 3) 4) 

1)                               2)                3)           4) 

             a) b) 
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5.6.2. Cristal·lització per difusió de vapor 

Hi ha diverses tècniques per aconseguir tot allò que s’ha vist a l’apartat anterior, és a dir, controlar les 

variables necessàries per a l’obtenció d’un cristall amb prou mida i qualitat com per donar una bona 

difracció. En aquest projecte s’ha escollit la tècnica de difusió de vapor en gota penjada.  

Aquesta tècnica consisteix en un sistema tancat format per un reservori o pou, que conté una 

dissolució aquosa de precipitant, i una gota de volum molt menor on es troba el compost a 

cristal·litzar amb tampó, sals, precipitant i altres productes auxiliars. La quantitat de precipitant a la 

gota és menor que la del pou, el que provoca un diferencial de pressió de vapor entre les dues 

interfases. Si el sistema és perfectament tancat, es produirà l’intercanvi de molècules evaporades 

entre el pou i la gota per tal d’equilibrar les seves concentracions (Figura 5.13a-b). Si el precipitant és 

menys volàtil que l’aigua (PEG, MPD, hexanodiol), són les molècules d’aigua les que es difonen de la 

gota al pou, augmentant la concentració de totes les espècies presents a la gota. Si és a l’inrevés 

(isopropanol), és el precipitant el que migra des del pou fins a la gota, augmentant-ne alhora el volum 

total i la concentració de precipitant. 

Quan la composició del reservori és fixa, s’hi col·loca una solució en elaborar la gota i es deixa 

equilibrar el sistema, podent-se obtenir o no cristalls. Però quan es pot modificar la composició del 

pou, es pot controlar millor l’aparició i el creixement d’un cristall. Per aquesta raó, s’han utilitzat 

càpsules individuals a tots els experiments d’aquest projecte (Figura 5.13c), on la gota es col·loca a la 

tapa i la solució de precipitant a la part inferior. El sistema es pot tancar amb més seguretat segellant 

la unió amb Parafilm®, de forma reversible.    

Quant a la disposició de la gota i el reservori, es pot realitzar un assaig cristal·logràfic en dues 

modalitats: gota penjada o gota asseguda (Figura 5.13a-b). La diferència radica en la disposició de la 

gota, que pot estar suspesa en un cobreobjectes o tapa de superfície hidrofòbica o bé reposant en un 

pont per sobre del reservori. Ambdós casos permeten l’intercanvi de molècules mitjançant la difusió 

de vapor i, per tant, aconseguir la sobresaturació de la substància d’interès dins la gota.  

 

Figura 5.13. Esquema de cristal·lització per difusió de vapor en les dues variants, gota penjada (a) i gota 

asseguda (b). c) Càpsula individual. d) Placa Linbro de 24 pous [F19].  

 a)      b)      c)      d)      
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També hi ha plaques amb diversos pous anomenades plaques Linbro (Figura 5.13d) on s’hi poden fer 

experimentacions matricials (screenings). En aquest cas les gotes es suspenen en plaques de vidre 

segellades amb silicona, així que el canvi de pou és possible però més complicat que per a les 

càpsules individuals. Es va utilitzar una placa Linbro de 24 pous per a la cristal·lització de lisozim a la 

fase inicial d’aquest projecte.   

5.6.3. Paràmetres de cristal·lització 

Un cop s’ha escollit la tècnica de cristal·lització, hi ha un gran nombre de paràmetres que poden 

influir en l’obtenció d’un cristall. Alguns afecten a la solubilitat d’una macromolècula o d’un complex 

però no sempre el resultat és l’esperat, ja que tant s’hi poden donar efectes de sinèrgia com de 

compensació entre variables. A continuació es llisten els factors que s’han considerat en aquest 

projecte a l’hora de planificar l’elaboració i el seguiment de cada gota.  

Condicions dels oligonucleòtids i els seus lligands 

Puresa de les mostres. És imprescindible utilitzar compostos molt purs perquè els cristalls són 

conjunts d’unitats repetitives perfectament ordenades. La presència d’impureses pot disminuir el 

grau d’ordre molecular, produint imperfeccions als cristalls o fins i tot impedint el seu creixement.  

Concentració i relació molar. Les mostres, a més de ser pures, han de ser prou concentrades com per 

donar la sobresaturació del complex a la gota. A la majoria de gotes d’aquest projecte s’ha fixat la 

concentració d’oligonucleòtid i s’ha variat la quantitat de l’altre lligand. D’aquesta manera, la 

nomenclatura de la relació o proporció molar sempre ha estat 1:X, sent X un múltiple o divisor 

corresponent a la quantitat de proteïna, pèptid o fàrmac que es complexa amb l’oligonucleòtid.  

Composició de les gotes 

Durant l’elaboració dels assajos cristal·logràfics s’han utilitzat unes solucions especials per a 

cristal·lització anomenades Natrix HR2-116 (Hampton Research), generalment diluïdes a la meitat de 

la gota. Per variar aquestes condicions, s’ha canviat la proporció o bé s’han fet solucions adaptades 

amb les quantitats desitjades de cada component. A continuació es mostren els compostos que 

s’afegeixen al complex per afavorir la seva cristal·lització.     

Precipitant. Com s’ha explicat, la diferència de concentració de precipitant entre la gota i el pou 

provoca la migració de vapor d’aigua i permet arribar a un estat de sobresaturació de forma 

controlada. La presència de precipitant, juntament amb la de sals, contribueix a l’aparició de fase 

sòlida a la gota de forma inversament proporcional a la concentració de complex.   
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Generalment s’afegeixen concentracions d’entre 0 i 20% de precipitant a la gota i a partir de 20% al 

reservori, sent MPD (2-metil-2,4-pentanodiol) el més utilitzat en aquest projecte. L’isopropanol és un 

alcohol molt més volàtil que l’MPD i serveix per a l’optimització dels cristalls, ja que migra del pou a la 

gota amb facilitat i aïlla les molècules de DNA de les d’aigua, afavorint la definició de les arestes dels 

cristalls. No obstant això, les gotes amb una elevada quantitat d’isopropanol poden donar 

imperfeccions al cristall durant la seva congelació a causa de l’evaporació del precipitant.  

També s’han fet experiments amb polietilenglicol (PEG) de diferents masses moleculars, sent 

preferibles els menor valor per a pèptids i els de major valor per a proteïnes. 

Sals. S’han utilitzat cations monovalents i divalents, que estabilitzen l’estructura del DNA i les 

proteïnes. La seva presència contribueix a la precipitació dels complexos. Les sals provades en aquest 

projecte són: MgCl2, MgAc, MgSO4, MoAc, NH4Ac, MnCl2, MnAc i NiCl2. Aquesta última acompanya a 

oligonucleòtids amb CG terminals perquè facilita l’apilament de molècules consecutives i, per tant, 

millora el grau d’ordre intern dels cristalls.  

Tampó. Un paràmetre a determinar durant la planificació dels assajos cristal·logràfics és el pH de la 

solució mare i el tampó que el manté. No s’ha trobat un patró que expliqui la seva funció en la 

nucleació i la fase de creixement d’un cristall, però es creu que condiciona la tipologia i la qualitat dels 

cristalls obtinguts.  

Els pHs i tampons assajats (Figura 5.14) han estat: 6 i 6,5 (cacodilat de sodi i MES), 7 (HEPES), 7,5  i 8,5 

(Tris). El cacodilat de sodi, a més de la seva funció tamponadora, és un bactericida ja que conté arseni 

com a àtom central a la seva molècula.  

 

 

Figura 5.14. Representació de les molècules de cacodilat de sodi, MES, HEPES i Tris, respectivament a la part 

superior, i de l’espermina a la part inferior.  

Espermina. És una poliamina lineal que intervé en el metabolisme de cèl·lules eucariotes, obtinguda a 

partir de l’espermidina. Els seus quatre grups amino aporten càrregues positives que neutralitzen els 

fosfats dels àcids nucleics, estabilitzant l’estructura helicoïdal dels oligonucleòtids i facilitant, com a 

conseqüència, la seva cristal·lització. S’ha de tenir compte, però, amb la seva concentració perquè 
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pot produir una ràpida precipitació del DNA, donant precipitats amorfs o cristal·lins de baixa qualitat. 

Per això s’ha afegit pràcticament sempre la meitat d’espermina que d’oligonucleòtid i en aquelles 

gotes amb fàrmacs com a lligand, ja que es tracta de molècules petites de fàcil unió al solc estret del 

DNA. L’ús simultani d’espermina amb compostos majors, com proteïnes o pèptids, pot dificultar la 

formació dels complexos.  

Per acabar, hi ha dos factors que cal tenir en compte quant al disseny de les gotes: el volum total de 

gota (que condiciona la mida dels cristalls i el consum de reactius, sent aquest últim el factor limitant) 

i l’ordre d’addició dels reactius. Cal tenir en compte que les molècules de DNA i de proteïna són 

sensibles a condicions extremes de sals, pH o temperatura, i que poden precipitar sobtadament si hi 

ha una alta concentració d’espermina o precipitant. Per tant, l’ordre en que es pipeteja els 

components de cada gota sol ser el següent: 

1. Solució Natrix o adaptada (tampó, sals i/o precipitant) i aigua si cal ajustar el volum. 

2. Oligonucleòtid. 

3. Proteïna, pèptid o fàrmac. 

4. Espermina o NiCl2 si s’escau. 

Condicions de l’entorn  

Quan els reactius s’han mesclat formant una gota, la cristal·lització per difusió de vapor passa a 

dependre de les següents variables: 

Temperatura. És un dels paràmetres de control més importants a qualsevol procés de cristal·lització, 

ja que totes les substàncies redueixen la seva solubilitat en disminuir la temperatura. No obstant 

això, una menor temperatura també implica menys vaporització i per tant, difusió més lenta d’aigua 

o precipitant i menys sobresaturació del complex a la gota.  

La cristal·lització de macromolècules és un procés incert i poc previsible, ja que cada parell 

oligonucleòtid-lligand presenta un comportament diferent a cada temperatura. Però, hi ha alguns 

criteris que ajuden a definir aquest paràmetre: 

- Quan es vol cristal·litzar proteïnes o pèptids, a més d’assegurar un entorn net i preferiblement 

estèril, s’ha de treballar a baixes temperatures (4-8ºC). Els oligonucleòtids formats només per 

adenina i timina també cal conservar-los en aquestes condicions per la seva sensibilitat (l’adenina i la 

timina s’uneixen mitjançant 2 ponts d’hidrogen a diferència de la citosina i la guanina, que tenen 3). 

- El nombre de nuclis generats és inversament proporcional a la temperatura. Per tant, és 

aconsellable fer una disminució progressiva de la temperatura per evitar l’obtenció de precipitats 

amorfs o d’una nucleació excessiva que impedirà un bon creixement de pocs cristalls. 
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Tots els experiments, doncs, s’han elaborat en una sala de temperatura constant i igual a 20ºC i s’ha 

disposat de neveres a 15, 10 i 4ºC, així com una cambra freda a 6-8ºC. Les càpsules amb proteïna i 

pèptid es van atemperar uns minuts a 15 i 10ºC i van ser emmagatzemades permanentment a 4ºC. 

Els complexos amb fàrmac es van deixar diversos dies a cada nevera. Si no s’havia obtingut precipitat 

es baixava la temperatura i si hi havia terbolesa es deixava igual. 

Composició del reservori. Si la quantitat inicial de precipitant al pou és massa alta, es poden obtenir 

precipitats amorfs i cal repetir la gota amb un reservori més diluït. En general, doncs, s’ha començat 

amb concentracions de precipitant baixes (15-25% v/v) i s’ha anat augmentant periòdicament per tal 

d’adquirir l’estat de sobresaturació de forma gradual. La tàctica era augmentar la concentració en 

increments grans al principi (3-5%) fins observar terbolesa a la gota i llavors reduir aquests 

increments fins obtenir alguns nuclis. Durant el creixement dels cristalls, i com la concentració de 

complex a la dissolució redueix, cal augmentar el precipitant en passos de 0,5-1%. En algunes 

ocasions també s’afegeixen sals al reservori per tal d’accentuar la reducció del volum de la gota. El 

volum de reservori és de 0,8-1 ml.   

Temps. L’èxit de cristal·lització depèn de la difusió molecular, que ve governada pels diferencials de 

concentració en funció del temps (segona llei de Fick). Cal controlar, doncs, la celeritat d’aquest 

procés molecular mitjançant una variació adequada dels paràmetres esmentats: una disminució 

brusca de temperatura o un augment excessiu de precipitant o de sals causa l’aparició de fase amorfa 

perquè les molècules no tenen temps d’ordenar-se, però alhora deixar una gota amb les mateixes 

condicions durant molt de temps tampoc assegura l’obtenció d’un monocristall. En alguns casos els 

cristalls poden sortir al cap de mesos o anys.  

En general, es va decidir que els canvis de precipitant i temperatura es fessin cada 2-5 dies per a cada 

experiment i que, en arribar a les condicions de nucleació, es deixés més temps per a donar un 

creixement més homogeni dels cristalls. Quan les gotes no presentaven fase cristal·lina per 

concentracions altes de precipitant (50-70% segons cada cas), no tenien cristalls de qualitat o bé la 

nucleació havia estat excessiva, es deixaven en les mateixes condicions.  

5.6.4. Procés d’obtenció de cristalls 

En general, l’estratègia d’obtenció de cristalls seguida en aquest projecte ha consistit en tres passos: 

1. Planificació matricial o screening. Consisteix en provar un ampli ventall de condicions inicials amb 

la finalitat de veure preferències de cristal·lització. Seguint matrius de dues dimensions s’intenta 

estudiar dues variables alhora, com per exemple pH i relació molar entre lligands. Evidentment, a 

major nombre d’experiments, major és la probabilitat de trobar una condició diana, i els screenings 

són la millor forma d’optimitzar la seva recerca. 
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L’evolució de les gotes s’avalua mitjançant microscòpia amb llum polaritzada. Les molècules dels 

cristalls, de naturalesa ordenada i anisotròpica, desvien la llum incident en dos raigs polaritzats 

perpendiculars presentant el que s’anomena birefringència. Quan un precipitat presenta alta 

birefringència, s’aprecia un gran contrast de llum entre el fons del microscopi i la fase cristal·lina.  

2. Optimització. Les condicions que han presentat precipitats cristal·lins de major grandària, millor 

definició i/o menor nucleació, són seleccionades per a la seva posterior optimització. Segons cada 

cas, aquesta es pot portar a terme replicant gotes o fent-ne de noves amb alguns paràmetres variats, 

per exemple augmentar la quantitat de sals o reduir la concentració de complex. A vegades s’ha 

optat per la tècnica del seeding, que consisteix en la transferència de cristalls d’una gota mare a una 

nova amb l’objectiu de reduir la nucleació en aquesta última (microseeding) o bé de millorar el 

creixement d’un monocristall (macroseeding). 

Un bon cristall és aquell de grans dimensions que pot ser extret de la gota i difractat correctament 

mitjançant raigs X. Ha de presentar alta birefringència, uniformitat i una geometria definida i sense 

imperfeccions superficials, tal i com mostra la Figura 5.15a.  

3. Congelació. Quan un cristall presenta la qualitat necessària per poder ser difractat mitjançant raigs 

X, s’ha d’extreure de la gota i conservar en nitrogen líquid. Aquest procés s’anomena pesca i 

congelació de cristalls. El procediment es realitza amb un petit loop de niló de mida similar al cristall 

(Figura 5.15c), que se submergeix en un vial ple de nitrogen líquid per congelar-lo instantàniament 

fins a la seva difracció. El conjunt del loop i el vial es mostra a la Figura 5.15b.   

L’ús d’MPD o PEG a la gota té l’avantatge de dificultar l’aparició de cristalls de gel durant la 

congelació, que poden donar espectres equívocs de difracció; amb gotes que contenen isopropanol 

s’ha de minimitzar el temps de pesca per evitar l’evaporació d’aquest alcohol, que pot provocar 

imperfeccions en els cristalls.  

 

Figura 5.15. a) Exemple de cristall de proteïna apte per a la seva difracció [F20]. b) Loop i vial per a la congelació 

de cristalls [F21]. c) Imatge d’un cristall retingut en un loop per les tensions superficials de la dissolució que el 

conté [F22]. 

a)     b)     c) 
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5.7. Cristal·lografia de raigs X 

Els raigs X són radiacions electromagnètiques que poden interaccionar amb els àtoms d’un cristall i 

produir el fenomen de la difracció. Hi ha diversos tipus de radiacions X, sent les de longitud d’ona de 

l’ordre d’1 Å les més adequades per la similitud amb les distàncies interatòmiques. La cristal·lografia 

de raigs X permet, per tant, adquirir dades estructurals a partir de matèria sòlida ordenada, que pot 

ser en pols o en forma de monocristall. Tot i la dificultat de l’obtenció de monocristalls, sobretot de 

complexos de macromolècules, la seva difracció proporciona molta més informació sobre les 

posicions atòmiques i és la millor opció si es vol proposar un model tridimensional.  

Abans de detallar el procés de difracció i l’anàlisi de dades, cal definir alguns conceptes sobre els 

cristalls i la seva geometria. 

5.7.1. Estructura cristal·lina 

Un cristall està format per àtoms arranjats en un model que es repeteix periòdicament en les tres 

direccions [24]. S’anomena unitat asimètrica o motiu aquell ió, àtom o molècula que representa la 

unitat elemental del conjunt i que es pot descriure per un punt anomenat punt reticular. La repetició 

d’aquesta unitat asimètrica mitjançant operacions de simetria forma una xarxa cristal·lina.  

A partir dels punts reticulars es poden generar paral·lelepípedes que contenen unitats asimètriques 

als seus vèrtexs, a les seves cares i/o a l’interior. Quan aquests representen el volum mínim que es 

repeteix per translació en les tres direccions de l’espai, s’anomenen cel·les unitàries (Figura 5.16a) i 

es defineixen per la longitud de les seves arestes (a, b i c) i l’angle entre aquestes (α, β i γ).  

Per a una mateixa xarxa de punts reticulars es poden definir diverses cel·les unitàries (Figura 5.16b). 

N’hi ha 14 tipus possibles (v. Annex A.2), conegudes com xarxes de Bravais, sent primitives (P) quan 

tots els punts reticulars són vèrtexs i no primitives si algun punt és a les cares (C, F) i/o a l’interior (I).  

 

Figura 5.16. Cel·la unitària [F23]. a) Exemple tridimensional amb els paràmetres que la defineixen. b) Diferència 

entre una cel·la primitiva i una no primitiva, segons els punts reticulars que les defineixen.  

a)                                                     

b) 

    b) 
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Per últim, els grup espacials o de Laue són el conjunt d’operacions de simetria que cal aplicar a les 

unitats asimètriques per generar cel·les unitàries i venen definits a les International Tables for X-Ray 

Crystallography [25]. Hi ha 230 grups espacials però es redueixen a 65 degut a la quiralitat de les 

molècules orgàniques. 

5.7.2. Difracció de raigs X 

5.7.2.1. Aspectes teòrics 

Quan una mostra cristal·lina rep un feix de raigs X, els electrons dels seus àtoms desvien la radiació 

com si es tractés d’una reflexió òptica, produint un fenomen anomenat dispersió elàstica. Lawrence 

Bragg va fer aquesta analogia a partir d’uns plans virtuals de la xarxa cristal·lina, que són paral·lels i 

estan distanciats entre si una distància dhkl. En aquests plans és on es produeix la reflexió d’un feix 

incident amb un angle θ i, si la diferència de recorreguts entre dues ones incidents en dos plans 

consecutius (2·dhkl·senθ) és igual a un múltiple de la longitud d’ona del feix (n·λ), es dóna el fenomen 

de difracció (Llei de Bragg).  

A la Figura 5.17 es mostra dos casos de reflexió de raigs X. En el primer cas, l’angle incident determina 

que per a una certa distància interplanar d no es compleix la llei de Bragg, i per tant els raigs reflectits 

a dos plans consecutius estan desfasats. Això produeix el que s’anomena interferència destructiva 

entre tots els raigs dispersats, fet que dóna lloc a la cancel·lació de les ones. Si pel contrari es té un 

angle θ que dóna una reflexió sense desfasaments en les seves ones, la intensitat d’aquestes se 

sumen (interferència constructiva). 

 

 

Figura 5.17. Llei de Bragg [F24]. Es representen dos angles incidents diferents, un que dóna interferència 

destructiva (esquerra) i un altre que dóna interferència constructiva (dreta).  

Per tant, si una mostra és prou ordenada, com és el cas d’un cristall, hi ha certes direccions per a les 

quals els raigs X reflectits interfereixen de forma constructiva i resulten en un feix que es pot mesurar 

mitjançant un detector de raigs X.       

n·λ=2·dhkl·senθ 
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Els plans de Bragg s’agrupen en famílies de plans paral·lels d’espai constant dhkl, cadascuna 

identificada amb tres nombres enters anomenats índexs de Miller o (h k l). Cada número va associat 

a un eix de la cel·la elemental i indiquen les vegades que tallen cadascun d’aquests (Figura 5.18a). 

Tal i com s’ha vist, la direcció del raig incident determina si hi ha difracció o no d’un cert pla de la 

xarxa cristal·lina. Per tant, cal girar el cristall durant la seva difracció per tal que tots els plans virtuals 

estiguin en la posició per a la qual es compleix la llei de Bragg. 

Paul P. Ewald va proposar un model on cada família de plans de Bragg es substitueix per un punt 

geomètric, formant una xarxa recíproca que equival a la transformada de Fourier de la xarxa 

cristal·lina original. A més, va definir una esfera virtual de radi igual a l’invers de la longitud d’ona del 

raig incident (esfera d’Ewald) la superfície de la qual està formada per tots aquells punts recíprocs on 

es dóna la difracció (Figura 5.18b). Les distàncies mesurades a l’espai recíproc tenen un valor invers al 

de l’espai real.  

Per tant, quan un punt recíproc es situa sobre la superfície de l’esfera d’Ewald, els plans de Bragg 

(perpendiculars al vector de posició del punt recíproc) compleixen la llei de Bragg i la seva difracció es 

pot observar al diagrama de difracció.  

  

Figura 5.18. Teoria de difracció de raigs X [F25]. a) Exemples d’índexs de Miller i els plans que representen. 

Quan un valor té una barra a sobre, significa que té un valor negatiu. b) Representació de l’esfera d’Ewald i el 

patró de difracció obtingut. 

 

a)     Índexs de Miller b)    Esfera d’Ewald 
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5.7.2.2. Obtenció de raigs X 

Com s’ha comentat anteriorment, els raigs X utilitzats per difractar mostres cristal·lines són aquells 

que tenen longitud d’ona de l’ordre d’1 Å, classificats com raigs X durs, perquè interaccionen amb els 

seus àtoms. Hi ha diverses formes per obtenir-los, però els mètodes més convencionals són la 

generació en tubs de raigs X i en sincrotrons.  

Els tubs de raigs X són una tecnologia més antiga però més compacta i, per tant, accessible per petits 

laboratoris. Consisteix en la generació d’una alta diferència de voltatge (uns 50 kV) entre un filament 

incandescent, per on hi circula un corrent de baix voltatge (5 A, 12 V), i un metall pur (ànode) 

provocant la migració d’electrons lliures cap a l’ànode (Figura 5.19). Aquests electrons d’alta energia 

desplacen electrons propers als nuclis del metall pur, deixant una vacant que és suplerta per 

electrons de capes superiors. La diferència d’energia entre capes electròniques s’allibera en forma de 

radiació X amb una longitud d’ona que depèn del metall [26].  

 

Figura 5.19. Generació de raigs X en tubs d’alt voltatge. Un electró d’alta intensitat interacciona amb un electró 

proper al nucli i provoca la seva migració (fletxa vermella). Un electró d’una capa superior, de major energia, 

ocupa la posició buida (fletxa verda) i emet un fotó de radiació X [F26]. 

Els sincrotrons són instal·lacions d’acceleració de partícules formades per dos anells de gran mida. El 

primer s’anomena sincrotró propulsor o booster i rep partícules prèviament accelerades en un 

recinte lineal (linac) per augmentar-ne més la seva velocitat gràcies a la creació de camps magnètics a 

partir de grans imants. Un cop la velocitat és màxima, les partícules surten cap a l’anell exterior o 

d’emmagatzemament, on circulen a velocitat constant pels diferents trams o canals rectilinis que 

defineixen la seva forma toroïdal. Cada cop que les partícules han de canviar de canal, són sotmeses 

a un gran camp magnètic que desvia la seva trajectòria i que, com a conseqüència, provoquen 

l’emissió de radiació sincrotrònica. Aquesta radiació és d’alta energia i  està composta per un gran 

rang de longituds d’ona (des de les microones fins els raigs X durs) i s’aprofita a estacions 

d’investigació (beamlines) repartides tangencialment per tot l’anell (Figura 5.20b).  

En aquest projecte es va utilitzar la plataforma cristal·logràfica del sincrotró ALBA (Figura 5.20a), 

concretament la línia XALOC d’investigació d’estructures de macromolècules i complexos.  
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Figura 5.20. Els sincrotrons. a) Vista aèria del sincrotró ALBA (Cerdanyola del Vallès, Barcelona). b) Esquema 

general d’un sincrotró, amb l’accelerador interior de partícules i l’anell d’emmagatzemament [F26].  

La radiació utilitzada en experiments de difracció ha de ser monocromàtica. En el cas dels tubs de 

raigs X, que donen radiacions policromàtiques, cal utilitzar monocromadors i col·limadors per fer que 

el feix de llum sigui recte en incidir sobre el cristall. La radiació sincrotró per tant és més versàtil 

(diverses longituds d’ona), més intensa i conseqüentment escurça el temps d’incidència en els 

cristalls, reduint els danys produïts. 

El futur de la radiació per a la difracció està enfocat cap a la nova tecnologia XFEL (X-ray Free-Electron 

Laser), que permetrà l’anàlisi de cristalls amb raigs X en femtosegons, reduint encara més l’exposició 

de les macromolècules d’estudi a radiacions perjudicials per a la seva estructura [27].  

5.7.2.3. Procediment de difracció amb radiació sincrotró 

El cristall s’ha de col·locar en un goniòmetre per poder obtenir diferents difraccions segons l’angle de 

gir, és a dir, segons l’orientació espacial de les molècules. A més, cal disposar d’un flux de nitrogen 

líquid durant tot el procés per evitar la degradació de la mostra ja que, en rebre la radiació, s’escalfa i 

produeix radicals lliures, perdent el seu ordre intern.  

A l’hora de difractar un cristall, cal ajustar la base del loop al capçal del goniòmetre amb l’ajuda d’un 

criotró, que manté el cristall congelat. El goniòmetre s’ha de centrar per obtenir una bona incidència 

dels raigs X per a tots els angles de gir (φ=0-360º).  

Es disposa d’una cabina de control per controlar la captació de dades i les variables del procés amb 

suport informàtic. Aquestes variables són: 

- L’angle d’oscil·lació, és a dir, l’increment d’angle que fa el goniòmetre entre imatge i imatge. 

- L’angle de gir total durant la recollida. 

- La distància al detector. 

- El temps d’exposició per a cada imatge. 

- La longitud d’ona. 

a)                                                                            b) 
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El resultat del procés és un conjunt de diagrames de difracció, on cadascun té diferents posicions de 

gir i pot tenir diferents valors per a les variables esmentades. A la Figura 5.21 se’n mostra un 

exemple. 

 

Figura 5.21. Diagrama de difracció obtingut al sincrotró ALBA a partir del qual es va determinar l’estructura d’un 

complex format per una proteïna HMG i un oligonucleòtid ric en adenina i timina (grup MACROM). 

 

5.7.3. Anàlisi de dades 

Un cop obtinguts els diagrames de difracció d’un cristall es procedeix a la seva anàlisi, que consisteix 

en els següents passos: 

- Indexat, integració, processat i escalat. 

- Reemplaçament molecular.  

- Resolució de l’estructura. 

- Afinament. 

- Obtenció de diagrames de densitat electrònica i validació.  

Totes aquestes etapes s’executen amb l’ajuda de programes informàtics fins obtenir una 

representació acurada en tres dimensions de la molècula cristal·litzada. 

Donat el marc temporal del present projecte, s’ha arribat fins a l’obtenció d’un model aproximat de 

l’estructura. Caldria continuar l’anàlisi de l’estructura amb la reiteració i l’afinament de la proposta.   



Assajos cristal·logràfics de complexos d'oligonucleòtids rics en AT amb fàrmacs, pèptids i HMGA1a(50-91) Pàg. 61 

 

5.7.3.1. Indexat , integració, processat i escalat 

L’objectiu de l’indexat és determinar els índexs de Miller dels diagrames de difracció, amb els quals 

es pot conèixer la simetria del cristall, el grup espacial i els paràmetres de la cel·la elemental. 

Generalment sol ser un procés automatitzat però que dóna força errors perquè pot considerar 

reflexions de poca intensitat o poc definides i al final cal fer una selecció manual. A partir dels píxels 

que representen cada punt de difracció, el programa determina el seu índex de Miller per, finalment, 

proposar diferents paràmetres de cel·la ordenats segons la probabilitat d’encert.  

La integració, que també es pot fer de forma automàtica amb un programa, consisteix en calcular les 

posicions dels màxims d’intensitat per a cada reflexió. Es duu a terme aplicant un perfil gaussià a 

cadascuna d’elles, comparant-les amb dades experimentals i minimitzant les diferències pel mètode 

dels mínims quadrats.  

Quan la informació de les dades s’ha optimitzat en funció de la intensitat, es recopilen per cadascun 

dels diagrames de difracció obtinguts. Això s’anomena processat.  

Posteriorment es realitza l’escalat de totes les intensitats, ja que per causes experimentals s’obtenen 

reflexions de diferent forma i intensitat, i es fa la mitjana d’aquestes, Ī(hkl). També es realitzen 

estudis estadístics que reflecteixen la bondat de les dades, com l’Rmerge, que ha de ser inferior al 15%:  

       
∑ ∑       )       ) )    

∑ ∑       )     )
 

Altres paràmetres de qualitat són la completesa (completeness), que dóna una idea sobre la fracció 

de reflexions úniques obtingudes, i la redundància, que diu quants cops s’ha repetit cada reflexió. 

L’escalat acaba amb la transformació dels valors d’intensitat en factors d’estructura mitjançant la 

fórmula següent:      |     )| . Aquests factors són ones que representen el conjunt d’ones 

resultants de la dispersió de tots els àtoms per a cadascuna de les direccions i es defineix, en funció 

de la direcció donada pels plans de Miller descrits amb els índexs     ) i per a cada àtom   que 

interactua amb els raigs incidents com 

     ∑         
 

                )) 

Sent    una funció de dispersió atòmica, que descriu la dispersió conjunta dels electrons d’un àtom. 
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5.7.3.2. Problema de les fases. Resolució de l’estructura 

Per conèixer realment l’estructura tridimensional d’un cristall cal trobar la funció de densitat 

electrònica XXX per a cada punt de la cel·la elemental a partir de la transformada de Fourier inversa 

de la funció d’estructura ja determinada: 

        )       )  
 

 
∑∑∑|     )|

   

                     )) 

Per realitzar aquesta transformació cal obtenir el volum de la cel·la   i aplicar el mòdul |     )| i la 

fase      ) de la funció d’estructura. No obstant això, s’ha vist que l’única informació proporcionada 

pels diagrames de difracció és la intensitat, d’on es pot extreure el mòdul però no la fase de la funció 

d’estructura. Les fases de les reflexions no es poden determinar mitjançant tècniques experimentals, 

això es coneix com el problema de les fases.  

Hi ha diverses alternatives per superar aquesta trava en la resolució de l’estructura tridimensional, 

com el Mètode del Reemplaçament Isomorf Múltiple (MIR), el Mètode de Dispersió Anòmala 

Múltiple (MAD) i el Mètode de Reemplaçament Molecular (MR).  

En el marc d’aquest projecte s’ha seleccionat el darrer mètode, que es basa en l’observació de 

molècules orgàniques similars al complex d’estudi que presenten estructures cristal·lines similars i 

l’estructura de les quals ja ha estat resolta. D’aquesta forma, a partir d’un model conegut s’apliquen 

operacions de simetria per orientar la molècula resolta fins que coincideixi amb la molècula d’estudi i 

llavors es calcula la funció de densitat electrònica utilitzant els valors experimentals      ). 

La proposta d’estructura molecular cal afinar-la amb procediments iteratius i, un cop el model és 

prou acceptable, es calculen els mapes de densitat electrònica i es representa tridimensionalment. 

A la Taula 5.11 es mostren els programes utilitzats per a l’anàlisi de dades del cristall difractat en 

aquest projecte.  

Taula 5.11. Programes utilitzats al projecte durant l’anàlisi de dades.  

Programa Etapa Referència 

Imosflm Integració, indexat i processat A.G.W. Leslie & H.R. Powell, 2007 

XDS Escalat W. Kabsch, 2010 

AMoRe Reemplaçament molecular Navaza & Saludjian, 1997 

PyMol Representació gràfica Delano, 2003 

Paquet integrat CCP4suite Collaborative Computational Project #4, 1994 
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6. Resultats i discussió  

 

6.1. Concentració de les mostres preparades 

Oligonucleòtids 

Els oligonucleòtids en pols van ser dissolts amb aigua estèril i en condicions d’asèpsia. La quantitat 

d’aigua afegida depenia de la concentració desitjada i de la massa disponible. La determinació de la 

concentració final es fa mesurant l’absorbància a 260 nm i utilitzant el coeficient d’extinció a 260 

(    ) calculat per al dúplex. 

En aquest projecte es va dissoldre el decàmer AT2A2T2A2T, per al qual s’explicita el càlcul del seu      i 

de la concentració final a l’Annex B.1. Els altres oligonucleòtids, que contenen guanina i citosina, van 

ser preparats per altres membres del departament i se’n varen utilitzar alíquotes.  

A la Taula 6.1 es mostren tots els oligonucleòtids utilitzats i la seva concentració en cadena doble. 

Taula 6.1. Concentració en cadena doble dels oligonucleòtids utilitzats en aquest projecte. 

Oligonucleòtid 
Concentració en 

 cadena doble (mM) 

(AT)3GA3(AT)3 2 

AT2A2T2A2T 5,27 

CGA2T2 A2T2CG 3,74 

(AT)2GC(AT)2 2 

(AT)2CG(AT)2 2 

Pèptids 

Els pèptids amb els que s’ha treballat corresponen als AT-hook II i III de la proteïna HMGA1a(Δ50-91). 

Ambdós van ser preparats prèviament dissolent les mostres liofilitzades amb aigua estèril, obtenint 

les concentracions que es mostren a la Taula 6.2. 

Taula 6.2. Concentració de les solucions de partida dels pèptids utilitzats en aquest projecte.  

Pèptid (AT-hook) Concentració (mM) 

KRPRGRP (II) 8 

RKPRGRPKK (III) 8 
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Fàrmacs 

Com s’ha esmentat a materials i mètodes, el fàrmac imidocarb es proporciona en estat líquid en 

concentració 161 mM i se’n realitzen dilucions adequades per a assajos cristal·logràfics. La 

clorhexidina proporcionada es va dissoldre en aigua fins una concentració de 15 mg/ml (23,31 mM) i 

pel fàrmac experimental CDIV32 es va utilitzar una alíquota d’una mostra ja preparada. A la Taula 6.3 

s’indiquen les concentracions de les solucions de partida per als fàrmacs estudiats en aquest 

projecte. 

Taula 6.3. Concentració de les solucions de partida dels fàrmacs utilitzats en aquest projecte.  

Fàrmac Concentració (mM) 

Clorhexidina 23,31 

CDIV32 5 

Imidocarb 4 

 

6.2. Obtenció de la proteïna 

A l’apartat 5.2 s’ha explicat la base teòrica i el protocol d’obtenció de la proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

mitjançant la tècnica del DNA recombinant a partir d’una soca d’Escherichia coli modificada i un 

plasmidi amb el gen diana. A continuació es mostra un resum (Figura 6.1) i els resultats obtinguts en 

aquest procés. 

 

Figura 6.1. Procés d’obtenció de la proteïna HMGA1a(Δ50-91) amb la tècnica del DNA recombinant [F27]. 
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Una de les colònies transformades (cèl·lules que han incorporat el plasmidi) es va incubar en medi 

líquid, en un volum final d’1L de medi de cultiu LB amb ampicil·lina (50 µg/ml). Per iniciar la inducció 

amb IPTG, cal que la DO600 tingui un valor d’aproximadament 0.6, dins de la fase de creixement 

exponencial dels bacteris. Durant aquesta fase, les cèl·lules expressen de forma òptima i utilitzant 

pràcticament la totalitat dels seus recursos. Les lectures obtingudes s’indiquen a la Taula 6.4: 

Taula 6.4. Lectura d’absorbàncies durant el cultiu en medi líquid.  

Temps d’incubació en 1L DO600 

0 h 0.1213 

2 h 0.3306 

2 h 30 min 0.5897 

Amb l’últim valor es va decidir iniciar l’expressió de la proteïna. Es va afegir 1 ml d’IPTG 1 M al litre de 

cultiu i es va incubar a 37ºC i amb agitació constant (250 rpm) durant 3h. Abans, però, es va prendre 

una mostra per a control electroforètic i es va anomenar “0 h”, ja que correspon a l’inici de la 

inducció. Es van prendre dues alíquotes, una al mig del procés (“1,5 h”) i una altra al final (“3 h”). A 

l’apartat 5.2.3 es descriu la preparació de les mostres per a l’anàlisi electroforètica en gel SDS.  

Cada alíquota separada va ser també llegida en un espectròmetre per determinar l’evolució de la 

DO600. Els valors van ser 1.0717 per 1,5 h i 1.2162 pel final de l’expressió.  

Les cèl·lules expressen la proteïna d’interès de forma intracel·lular i, per tant, es va haver de fer un 

tractament a la mostra per trencar les parets cel·lulars, alliberar la proteïna i separar-la de sals i altres 

compostos de rebuig amb un protocol basat en la seva solubilitat en àcid perclòric al 5% i la seva 

posterior precipitació (v. el final de l’apartat 5.2.3). El resultat va ser un extracte enriquit en la 

proteïna d’interès (EE) però que també contenia altres proteïnes bacterianes i que, per tant, s’havia 

de purificar amb tècniques cromatogràfiques.  

Per monitoritzar el procés, es va fer una anàlisi electroforètica SDS-PAGE amb les mostres 

esmentades (Figura 6.2). 

Al gel es pot veure com la inducció va produir l’aparició progressiva de la proteïna HMGA1a(Δ50-91), 

tal i com s’esperava. Als tres primers pous també s’observa la presència de múltiples bandes, algunes 

força intenses, que corresponen a altres proteïnes d’origen bacterià. No obstant això, el quart pou 

demostra com el tractament del sediment bacterià n’elimina moltes, deixant pràcticament aïllada la 

banda de la proteïna d’interès.  
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Figura 6.2. Anàlisi SDS-PAGE de les mostres obtingudes durant l’inici, transcurs i final de la inducció (0 h, 1,5 h i 3 

h, respectivament) i de l’extracte enriquit (EE) durant l’obtenció de la proteïna HMGA1a(Δ50-91).  

 

6.3. Purificació de la proteïna 

6.3.1. Cromatografia de bescanvi catiònic 

Com el tractament del pellet no dóna una purificació prou exhaustiva i encara es tenen altres 

proteïnes d’origen bacterià, les mostres enriquides es van carregar en una columna de carboximetil 

cel·lulosa amb l’objectiu de separar el fragment proteic d’interès. Com s’ha descrit a l’apartat 5.3.1, la 

columna escollida és la CM52 de Whatman®, empaquetada en una carcassa de vidre de 20 cm de 

llarg i 1,5 cm de diàmetre. El volum empaquetat (V) va ser de 25 ml.  

Es van utilitzar 3 tampons amb solucions creixents de NaCl, ja que el contraió és l’encarregat de 

desplaçar la proteïna unida a la columna quan es troba en grans quantitats a la fase mòbil. Es van 

anomenar “Solució A” (50 mM sal), “Solució B” (600 mM) i “Solució C” (1 M), totes amb una base de 

25 mM de Tris a pH=7 i filtrades a 0,22 µm. 

El pellet obtingut anteriorment es va dissoldre amb 10 ml de solució A i es va centrifugar a 10000 rpm 

i 4ºC durant 10 min. La part no dissolta o “ND” es va guardar per control electroforètic i el 

sobrenedant es va etiquetar com “MP” o mostra de partida per a la cromatografia. Després de la 

 HMGA1a(Δ50-91) 
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posta en marxa de l’equip i d’equilibrar la columna amb solució A, la mostra es va carregar i es va 

eluir amb programació definida a la Figura 5.7 (apartat 5.3.1).   

La fase mòbil que surt durant la càrrega de la mostra (flow through) es va recuperar per si part de la 

proteïna no s’unia a la columna, i es va marcar com “FT”.  

L’elució consistia en un primer pas d’un volum de solució A seguit d’un gradient continu que 

augmentava la concentració de NaCl de 50 a 600 mM de forma progressiva. És en aquest pas on 

s’esperava l’elució de la proteïna. En acabar el gradient, es va fer un altre pas pla però amb solució B i 

seguidament amb 1 M de sals (solució C). Amb això es garanteix que la columna romangui neta per a 

posteriors anàlisis, tot i que cal fer un equilibrat de 10 volums de solució A en acabar l’elució.  

Tots aquests passos es van recollir en un total de 99 tubs amb fraccions de 4 ml cadascun. Per 

elaborar el cromatograma, es van analitzar les fraccions per espectrometria de raigs UV. Les lectures 

a 220 nm corresponen a l’enllaç peptídic, les de 260 nm a DNA i les de 276 nm a proteïnes amb cicles 

aromàtics. Com la proteïna HMGA1a(Δ50-91) no té aminoàcids amb grups aromàtics, la seva 

presència es valora amb les absorbàncies llegides a 220 nm.  

 

Figura 6.3. Cromatograma de les fraccions purificades amb la columna CM52. Les fraccions indicades a la corba 

de 220 nm es van analitzar per electroforesi AU-PAGE. 

Al cromatograma es veuen dos pics principals a la corba corresponents als 220 nm i corbes planes per 

les altres longituds d’ona (Figura 6.3).  

Tot i que, per les quantitats relatives carregades, s’esperava que l’HMGA1a(Δ50-91) es trobés al pic 

principal, es va fer un gel AU-PAGE per confirmar quines fraccions contenien la proteïna d’interès i el 
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seu grau de puresa. Amb aquesta finalitat, una alíquota de cada fracció a analitzar es va precipitar 

amb TCA 25% i es va dissoldre amb tampó de mostres per gels AU-PAGE.  

A la Figura 6.4 es pot veure la puresa i la quantitat de mostra de cadascuna de les fraccions 

analitzades. Comparant les bandes de ND i MP es comprova que la redissolució del pellet i posterior 

centrifugació serveix per eliminar gran part de les proteïnes no desitjades.  

 

Figura 6.4. Gel d’AU-PAGE amb la mostra de partida (MP), la part no dissolta (ND) i les fraccions obtingudes a la 

cromatografia de bescanvi catiònic. 

La mostra de partida contenia una gran quantitat de HMGA1a(Δ50-91) que es va separar en les 

fraccions 63-74 (pic principal del cromatograma), sent el conjunt 65-70 el de major puresa. Les 

fraccions fora d’aquest conjunt presenten múltiples bandes corresponents a altres proteïnes. 

Les fraccions 65-70 van ser seleccionades per continuar la seva purificació per cromatografia 

d’exclusió molecular. D’entre elles, es van agrupar aquelles que presentaven major similitud de 

bandes (igual grau de puresa) i es va determinar la concentració de HMGA1a(Δ50-91) de cada 

agrupació (Taula 6.5).  

Les 64, 71 i 72 no eren tan pures però eren riques en HMGA1a(Δ50-91) i es va decidir conservar-les a 

-20ºC. La resta de fraccions van ser descartades.  

Concentració de les fraccions més pures 

Abans de fer la filtració per gel, perquè s’han de carregar volums petits (entre 100 i 500 µl en aquest 

cas) per tenir una bona separació. Les fraccions resultants de la primera cromatografia són de més de 

4 ml i per tant cal reduir el seu volum. El procés de concentració s’ha explicat a l’apartat 5.3.3.  

A la Taula 6.5 es dóna també la concentració final per a cadascuna de les mostres resultants d’ les 

diferents fraccions de la cromatografia de bescanvi catiònic.  

 HMGA1a(Δ50-91) 
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Taula 6.5. Resum de les fraccions obtingudes a la columna CM52 i els seus paràmetres. 

Mostra Fraccions Vinicial (ml) Vfinal (ml) Cfinal (mM) 

A 65, 66 i 67 12 1 1,54 

B 68 4 0,65 1,17 

C 69 i 70 8 1 0,63 

Cadascuna de les mostres concentrades es va tornar a analitzar mitjançant AU-PAGE (Figura 6.5). Les 

tres mostres no eren encara d’alta puresa i per realitzar els assajos cristal·logràfics es recomanen 

valors superiors al 90%. Per tant, es va continuar el procés de purificació mitjançant una 

cromatografia d’exclusió molecular.  

 

Figura 6.5. Gel d’AU-PAGE per a la determinació de la puresa de les tres mostres concentrades.  

 

6.3.2. Cromatografia d’exclusió molecular 

Aquesta tècnica permet separar les diferents proteïnes segons el seu volum molecular. Es va dur a 

terme amb un equip d’FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) ÄKTA Purifier 10 i la columna de 

gel d’agarosa i dextrà Superdex™ Peptide 10/300 GL de GE Healthcare. La fase mòbil consistia en un 

tampó 100 mM NaCl i 25 mM Tris a pH=7.5, filtrat a 0,22 µm.  

L’equip té una alta sensibilitat i s’ha d’evitar l’entrada d’aire o partícules, per tant cal sotmetre totes 

les dissolucions a sonicació per extreure les bombolles dissoltes un cop han estat filtrades. A més, la 

columna s’ha de mantenir amb una solució d’etanol al 20% quan no s’utilitza i rentar-la amb 2 volums 

d’aigua (1V = 24 ml) abans d’executar un cicle. Es treballa en fred (8ºC) per evitar la degradació de la 

proteïna.  

 HMGA1a(Δ50-91) 

 A        B        C 

Banda d’impuresa 
amb menor 

migració 
electroforètica 
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Quant a la preparació de la mostra, es procedeix de forma anàloga a l’anterior cromatografia: 

centrifugació (10 min, 10000 rpm, 4ºC) i separació del sobrenedant (MP) i fase no dissolta (ND). La 

mostra s’injecta en uns loops de diferents volums, essent de 500 µl l’utilitzat en aquestes anàlisis. Va 

ser necessari, doncs, dividir cada mostra (A, B i C) en diferents alíquotes i processar-les en diferents 

cicles o runs.  

Cadascun d’aquests runs va seguir la mateixa programació: 

1) Equilibrat amb 2 V de tampó 100 mM NaCl i Tris pH=7,5. 

2) Injecció manual de la mostra. 

3) Elució amb 1,5 V de tampó.  

El flux va ser sempre de 0,5 ml/min i el volum de les fraccions va ser de 0,5 ml per les mostres A i C i 

0,3 ml per la mostra B. Un major fraccionament implica poder separar amb més precisió. No obstant 

això, reduir el volum de les fraccions significava augmentar el temps d’anàlisi i com no es van obtenir 

millors resultats, la mostra C es va fer amb 0,5 ml/fracció.  

L’equip utilitzat llegeix l’absorbància de cada fracció a 220, 260 i 280 nm i la seva conductivitat, 

elaborant un cromatograma al final de cada run. Amb els gràfics obteninguts es varen seleccionar les 

fraccions que contenien proteïna, descartant les altres, i es va comprovar la seva puresa mitjançant 

AU-PAGE.  

Mostra A 

A la Figura 6.6 es mostra el cromatograma resultant del primer run de la mostra A (la resta de runs 

van donar resultats equivalents). A partir de les lectures de l’absorbància a 220 nm es pot veure un 

gran pic cap als 20 min, corresponent a l’elució de l’HMGA1a(Δ50-91), però que no és simètric.  

Es va guardar el conjunt 13-21 de fraccions per fer una anàlisi electroforètica (Figura 6.7). En aquesta 

es detecta una impuresa de menor mobilitat electroforètica que la proteïna d’interès que no es va 

aconseguir separar completament. D’aquí la forma no simètrica del pic principal. El petit pic obtingut 

a continuació del principal (fraccions 19-21) probablement corresponen a algun fragment més petit a 

l’HMGA1a(Δ50-91).  
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Figura 6.6. Cromatograma de la columna d’exclusió molecular pel run 1 de la mostra A. El pic en rosa discontinu 

correspon a l’absorbància pels 220 nm i per tant, la presència de proteïna. A la dreta se’n fa un augment amb 

les fraccions escollides.  

 

Figura 6.7. Gel AU-PAGE del run 1 per la mostra A. Es pot veure com la banda per la HMGA1a(Δ50-91) té molta 

intensitat però que per a algunes fraccions encara queda la banda de menor mobilitat electroforètica (*). 

Mostres B i C 

Els cromatogrames i els gels AU-PAGE dels diferents runs de cada mostra van donar resultats similars 

i es troben detallats a l’Annex B.2.   

A la Taula 6.6 es resumeixen les fraccions seleccionades de cada run per a cada mostra (A, B, C). S’hi 

indica com es van agrupar (en funció del seu aspecte en l’electroforesi), el nom de mostra final i el 

seu volum.  

ND      MP                  14       15        16       17       18        19        20        21

   D 

 HMGA1a(Δ50-91) 

*   
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Taula 6.6. Reunió de les fraccions provinents de la FPLC. 

Mostra - Run Fraccions Mostra final Volum (ml) 

A-1 15 

M1 2,1 

A-2 15 

A-3 15 

B-1 25 

B-2 25 

A-1 16 

M2 2,7 

A-2 16 

A-3 16 

B-1 26, 27 

B-2 26, 27 

 

Mostra - Run Fraccions Mostra final Volum (ml) 

A-1 17, 18 

M3 4,2 

A-2 17, 18 

A-3 17, 18 

B-1 28, 29 

B-2 28, 29 

C-2 13 

M4 1 

C-3 15 

C-2 14 

M5 1 

C-3 16 

C-2 15, 16  

M6 2 

C-3 17, 18 

 
 

6.3.3. Diafiltració i concentració de les fraccions finals 

Per cristal·lografia és recomanable tenir mostres força concentrades ja que es treballa amb volums 

molt reduïts. En aquest cas interessava tenir concentracions finals de més de 2 mM d’HMGA1a(Δ50-

91).  

Un cop ajuntades les fraccions en les mostres finals, es va determinar la seva concentració per tenir 

una idea inicial de quanta proteïna hi havia en cadascuna. Amb aquests valors i el volum de mostra es 

va determinar el volum en què havia d’estar cada mostra en finalitzar la concentració.  

Com s’ha explicat a la secció 5.3.3, aquest procés no només és de concentració sinó que també pot 

ser de diàlisi (diafiltració). Això s’aconsegueix utilitzant un tampó de menor contingut en sals: 80 mM 

NaCl i 25 mM Tris pH=7.5. Aquestes van ser les condicions finals de les mostres aptes per 

cristal·lografia. 

A la Taula 6.7 s’indiquen els valors de concentració i volum abans i després del procés de diafiltració 

realitzada amb els concentradors Vivaspin® 6 MWCO 3000. 
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Taula 6.7. Resultats de la concentració de les mostres finals. 

 

Es va veure que en general les concentracions finals obtingudes eren menors que les esperades 

teòricament. Això es va deure a què, tot i que el filtre escollit no hauria de permetre el pas de la 

proteïna HMGA1a(Δ50-91), es va llegir l’absorbància dels filtrats i s’hi va detectar proteïna. Per tant, 

es va perdre proteïna durant la diafiltració. Els filtrats es van conservar a -20ºC per a futures 

concentracions.     

A l’anàlisi electroforètica de les mostres finals s’hi va carregar 3 i 6 µg de cada mostra, excepte de la 

M6 (a causa de la seva baixa concentració, només se’n va carregar un pou amb 3 µg). A la Figura 6.8 

es veuen els 6 pous amb 3 µg carregats (esquerra) i els 5 amb 6 µg de mostra (dreta). 

 

Figura 6.8. Gel AU-PAGE de les fraccions finals concentrades.  

 

  

Mostra Vinicial (ml) Cinicial (mM) Vfinal (µl) Cfinal (mg/ml) Cfinal (mM) 

1 2,1 0,0778 75 8,7602 1,8321 

2 2,7 0,0797 108 19,9704 4,1765 

3 4,2 0,0683 100 1,6023 0,3351 

4 1 0,0681 80 4,8149 1,0070 

5 1 0,0765 102 7,1325 1,4917 

6 2 0,0345 113 0,3863 0,0808 

M1  M2  M3  M4  M5  M6  M1  M2  M3  M4  M5  



Pàg. 74  Memòria 

 

Tenint en compte l’anàlisi electroforètica i les concentracions finals de cada mostra (Taula 6.7), es veu 

com: 

Mostres 1 i 4. Tenen força concentració d’HMGA1a(Δ50-91) però encara presenten bandes superiors 

i, per tant, no són aptes pel seu ús en cristal·lització. Es podrien intentar repurificar per FPLC i 

aprofitar la proteïna en altres projectes.  

Mostra 2. És la més concentrada i no presenta bandes addicionals. Per tant, s’escull per al seu ús en 

cristal·lografia.  

Mostra 3. Tot i que les bandes són similars a les de la mostra 2, es va perdre proteïna en el procés de 

diafiltració i la concentració final va ser massa baixa. Es descarta per a ús en assajos cristal·logràfics. 

Mostra 5. Té força puresa i concentració, però no suficient per cristal·lografia.  

Mostra 6. Massa diluïda i presenta una banda inferior clarament apreciable.  

Per tant, els assajos cristal·logràfics es van dur a terme amb la mostra 2, d’alta puresa i una 

concentració de 4,177 mM, sobre 80 mM de NaCl i 25 mM Tris a pH=7,5. Les altres mostres es poden 

utilitzar per a futures purificacions o assajos on es necessita menys concentració de proteïna. 
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6.4. Estudis d’interacció en gels de retard 

Tal i com s’explica a l’apartat 5.5, es va utilitzar l’electroforesi amb gels de retard per veure la 

interacció entre la proteïna i alguns oligonucleòtids: el hairpin (AT)3GA3(AT)3 i el l’oligonucleòtid 

format només per adenina i timina AT2A2T2A2T.  

En el cas del hairpin, l’assaig electroforètic es va realitzar després de realitzar gotes amb la proteïna i 

no obtenir cap precipitat ni separació de fases. Això va fer pensar que potser la proporció hairpin-

proteïna provada (1:2) no era l’òptima per obtenir complex o bé que aquest parell de lligands no 

interaccionava en cap proporció.  

El resultat va ser que sí hi havia formació del complex però quan la concentració de proteïna era, com 

a mínim, 5 cops major que la del hairpin. A la Figura 6.9 es pot veure com per les proporcions 1:0-1:3, 

les bandes de DNA corresponen al hairpin lliure que ha fet més recorregut en no formar complex. De 

les proporcions 1:5 fins la 1:7 es pot apreciar com, a la part superior, apareix una banda que 

correspondria al complex hairpin-proteïna. Tot i així la proporció de complex format ha estat petita 

en totes les relacions molars provades. 

 

Figura 6.9. Gel EMSA del complex format per l’oligonucleòtid (AT)3GA3(AT)3 amb la proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

tenyida amb SYBR® Gold. S’indica la relació molar oligonucleòtid : proteïna.  

D’altra banda, per a l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T es va fer el gel EMSA abans de dissenyar els assajos 

cristal·logràfics per comprovar si hi havia interacció i, en cas afirmatiu, tenir una orientació sobre 

quines relacions molars provar.  

En aquest cas, es veu molt bé com s’obté més complex a mesura que s’augmenta la quantitat de 

proteïna, o el que és el mateix, es disminueix la presència d’oligonucleòtid lliure. Per tant, les gotes es 

van planificar amb excés de proteïna.   

1:0    1:1      1:2     1:3             1:5     1:6    1:7 
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Figura 6.10. Gel EMSA del complex format per l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T amb la proteïna HMGA1a(Δ50-91), 

tenyit amb SYBR® Gold. S’indica la relació molar oligonucleòtid : proteïna. Es pot veure clarament com el DNA 

queda a la part superior en complexar-se. 

 

  

1:0       1:1      1:2       1:3     1:4      1:5      1:6       1:7      1:8 
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6.5. Estudis cristal·logràfics 

A continuació s’exposen els assajos cristal·logràfics realitzats en el marc d’aquest projecte. Es tracta 

d’un conjunt de 203 experiments classificats per oligonucleòtid i subdividits en sèries. Cada sèrie 

conté un reduït nombre de gotes que comparteixen lligand (proteïna, pèptid o fàrmac) i objectiu 

(screening inicial, optimització o seeding).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cadascun dels apartats es fa una descripció general de les condicions provades per a un mateix 

oligonucleòtid, els resultats obtinguts, els mètodes d’optimització de cristalls aplicats i si algun té les 

dimensions i la qualitat suficient com per ser congelat.  

Quant als tampons s’han utilitzat les dissolucions especials per cristal·lografia Natrix HR2-116 de la 

casa Hampton Research, que permeten obtenir diferents condicions de sals, precipitant i pH, reduint 

l’error experimental durant la preparació de les gotes i simplificant la planificació dels screenings. 

També s’han fet tampons adaptats quan s’ha volgut obtenir condicions concretes que no es poden 

aconseguir amb tampons comercials.  

Totes les gotes s’han elaborat en càpsules individuals amb la tècnica de la gota penjada, amb el 

mateix protocol i a una sala climatitzada de temperatura constant (20ºC). La composició de cada 

experiment està detallada a l’Annex B.3.  

1. (AT)3GA3(AT)3 

Sèries A, B i C: HMGA1a(Δ50-91) [15] 
Sèrie D: Pèptid RKPRGRPKK [8] 

 

2. AT2A2T2A2T  
Sèries E, F i ZA: HMGA1a(Δ50-91) [24] 

Sèrie GII: Pèptid KRPRGRP [7] 
Sèries GIII, sGIII2 i GIIIX:  
Pèptid RKPRGRPKK [20] 

Sèries H, H10X, I, J, J2s, J2X:  
Clorhexidina [42] 

Sèrie ICD: Imidocarb [4] 
Sèries CD, CDN i CDN12: CDIV32 [34] 

 

3. CGA2T2A2T2CG 
Sèrie ZD: HMGA1a(Δ50-91) [9] 

Sèrie JD: Clorhexidina [9] 

 

4. (AT)2CG(AT)2 
Sèrie ICR: Imidocarb [4] 
Sèrie CDR: CDIV32 [15] 

 

5. (AT)2GC(AT)2 
Sèrie ICN: Imidocarb [10] 
Sèrie ICF: Imidocarb [2] 

 

Figura 6.11. Resum dels assajos cristal·logràfics d’aquest projecte, separats per oligonucleòtid i especificant 

quin lligand s’ha utilitzat a cada sèrie. El nombre de gotes s’especifica entre claudàtors. 
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6.5.1. (AT)3GA3(AT)3 amb HMGA1a(50-91) i el pèptid RKPRGRPKK 

L’estructura palindròmica de l’oligonucleòtid (AT)3GA3(AT)3 forma el que es coneix com stem-loop o 

hairpin loop. Això succeeix en aquells àcids nucleics on dues regions de la mateixa cadena simple 

s’uneixen de forma complementària, deixant un bucle sense enllaçar (regió GA3 en el cas del hairpin 

escollit).  

S’han avaluat els complexos que forma amb la proteïna HMGA1a(Δ50-91) i el pèptid RKPRGRPKK, 

corresponent al seu tercer AT-hook, amb les condicions mostrades a la Taula 6.8. El detall dels assajos 

es mostren a l’Annex B.3.1.  

Taula 6.8. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid (AT)3GA3(AT)3. 

 

6.5.1.1. Oligonucleòtid (AT)3GA3(AT)3 amb proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

A les primeres gotes es va provar la proporció 1:2, sent 0,1 mM la concentració de l’oligonucleòtid, 

pH=6.5 i 6% de MPD com a precipitant. Es van elaborar tampons adaptats per tenir concentracions 

creixents de MgCl2 (0, 5, 15, 20 i 30 mM) i, per veure l’efecte de la concentració del tampó (cacodilat 

de sodi). Cada condició es va duplicar: sèrie A (50 mM) i sèrie B (25 mM).  

La concentració inicial de precipitant a cada pou va ser del 20% MPD i es va augmentar en intervals 

de 5%. Totes les gotes eren clares inicialment i van donar separació de fases a altes concentracions de 

pou, però no es va obtenir cap tipus de precipitat, tot i passar del 60% d’MPD.  

La següent sèrie es va planificar tenint en compte els resultats obtinguts al gel EMSA (interacció 

hairpin amb la proteïna, veure secció 6.4), que mostrava una major formació del complex per majors 

concentracions de proteïna. La sèrie D, doncs, va consistir en un petit screening a diferents pHs (6, 

6.5 i 7.5) utilitzant tampons adaptats i algunes solucions Natrix, i augmentant la proporció 

oligonucleòtid-proteïna a 1:4.  

L’evolució de les gotes va ser similar a les anteriors, però amb una separació de fases més marcada i 

produïda amb percentatges de precipitant inferiors. També es arribar a concentracions de precipitant 

del 60% però sense obtenir fase cristal·lina.  

 

Resum de condicions (AT)3GA3(AT)3 / Sèries A, B, C i D 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

4ºC 0,1/0,2 mM 1:2/1:4 
25/50 mM 

Cac/Tris/MES 
6/6.5/7/7.5 

MgCl2 / MgAc / MgSO4 

NH4Ac 
MPD / PEG 4000 
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6.5.1.2. Oligonucleòtid (AT)3GA3(AT)3 amb pèptid RKPRGRPKK 

El pèptid RKPRGRPKK, de menor mida que la proteïna, podria acoblar-se amb més facilitat a les 

molècules d’oligonucleòtid lliure i per tant augmentar la probabilitat d’aparició de fase cristal·lina. Per 

tant, es va fer un altre screening (sèrie C) canviant el lligand, duplicant la seva concentració (0,4 mM 

per a la proporció 1:2 i 0,8 mM per a 1:4) i la de l’oligonucleòtid (0,2 mM) i utilitzant solucions Natrix 

amb isopropanol o PEG com a precipitants. 

Es van provar 4 tampons diferents, cadascun per les proporcions 1:2 i 1:4. Les 8 gotes van progressar 

d’un estat clar fins a donar separació de fases. La repetida absència de fase cristal·lina per a aquest 

oligonucleòtid va ser el motiu per deixar aquesta seqüència. Per futures proves, es podrien provar 

altres sals (sodi, molibdè o calci) i pHs més extrems (5 i 8), així com avaluar la unió del hairpin amb 

fàrmacs. 

6.5.2. AT2A2T2A2T amb HMGA1a(Δ50-91), pèptids i fàrmacs 

Tenint com a referència estudis del grup MACROM on es va determinar la unió d’AT-hooks en regions 

AATT [16], es va escollir també el decàmer AT2A2T2A2T. Els oligonucleòtids formats íntegrament per 

adenina i timina són menys estables perquè els parells de bases s’uneixen mitjançant dos ponts 

d’hidrogen, a diferència dels 3 punts d’unió per a la guanina i la citosina. Per aquesta raó, totes les 

gotes s’han conservat entre 4 i 8ºC.  

S’han estudiat els complexos formats amb la proteïna HMGA1a(Δ50-91), el pèptids RKPRGRPKK i  

KRPRGRP (més petit i corresponent al segon AT-hook) i diverses drogues d’unió al solc estret 

(clorhexidina, imidocarb i CDIV32). A la Taula 6.9 es mostra un resum de les condicions provades a les 

131 gotes amb aquest decàmer. Els Annexos B.3.2 i B.3.3 contenen tota la informació sobre aquests 

experiments.  

6.5.2.1. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T  amb proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

El gel EMSA realitzat per a aquest oligonucleòtid, de millors resultats que pel hairpin, va motivar 

incloure també experiments amb concentracions més altes de proteïna. A la Taula 6.9 es resumeixen 

totes les condicions provades. 

Taula 6.9. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i HMGA1a(Δ50-91). 

Resum de condicions AT2A2T2A2T – HMGA1a(Δ50-91) / Sèrie E, F i ZA 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

4ºC 
0,05/0,1/0,2 
0,4/0,8 mM 

2:1/1:1/1:2/ 
1:8/1:16/1:21 

25/50 mM 
Cac/Tris/MES 

6/6.5/7 
7.5/8.5 

MgCl2 / MgAc / 
MgSO4 / MoAc / 

NH4Ac  

MPD / PEG 
(400/500/4000) / 
IP / Hexanodiol 
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Es va fer un screening amb tampons Natrix de pH variable entre 6 i 8.5, proporció 1:16 (0,05 mM 

d’oligonucleòtid), i diverses sals i precipitants (sèrie E). Algunes d’aquestes condicions es van repetir 

per a la relació 1:8 (sèrie F). Tots els pous contenien inicialment precipitant al 20% v/v. 

Algunes de les gotes, generalment les que tenien PEG o IP com a precipitant, van adquirir terbolesa 

als minuts de la seva elaboració. La totalitat de les gotes va presentar separació de fases però no fase 

cristal·lina. Es van fer dues rèpliques (E7c i E8c) amb el màxim de proteïna possible, essent la 

concentració final de 2,1 mM a cada gota, però tampoc es va obtenir precipitat.  

En canvi, a unes proves posteriors (sèrie ZA) es va obtenir més que separació de fases. La sèrie va 

consistir en 3 gotes amb una alta quantitat de sals (50 mM d’acetat de magnesi) i 5% d’MPD, 3 gotes 

iguals però sense precipitant i 3 gotes emprant la solució Natrix 43. Cadascuna de les condicions es va 

provar per tres relacions molars: 1:1, 1:2 i 2:1.  

Tot i que la progressió de les gotes va ser molt similar a les anteriors (separació de fases), en arribar a 

una concentració d’MPD al reservori del 60% v/v va aparèixer cristall líquid en dues de les càpsules. A 

la Figura 6.12 es mostra el cas més representatiu (càpsula ZAB21, relació 2:1, 50 mM MgAc, 5% 

MPD), on el creixement del cristall líquid es va iniciar a la zona de separació de fases central, 

presentant diferents colors sota llum polaritzada (diverses direccions de creixement).  

             

Figura 6.12. Càpsula ZAB21. A l’ampliació s’aprecia el cristall líquid, que es va formar a la zona de separació de 

fases i va créixer irregularment.  

Caldria optimitzar aquestes condicions per aconseguir un cristall d’HMGA1a(Δ50-91) amb aquest 

oligonucleòtid. 

6.5.2.2. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T  amb pèptid KRPRGRP 

La sèrie G-II va consistir en 7 assajos amb el pèptid KRPRGRP (AT-hook II, 7 aminoàcids) a mode de 

screening de pH (6, 6,5, 7, 7,5 i 8,5), utilitzant diferents dissolucions Natrix per cada gota i amb una 

proporció d’1:4 (0,2 mM d’oligo i 0,8 mM de pèptid). A la Taula 6.10 es resumeixen aquestes 

condicions.  
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Taula 6.10. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i el pèptid 

KRPRGRP. 

Tot i haver començat les gotes amb un pou amb MPD 20% i fent els mateixos augments de 

concentració de precipitant, l’evolució de cadascuna va ser totalment diferent. Excepte en una, totes 

van donar fase cristal·lina en forma de precipitat cristal·lí, agulles, pellets i/o esferulites. No es pot fer 

cap correlació concloent entre la tipologia dels cristalls i la composició del tampó però aquelles gotes 

amb major concentració de sals (per exemple càpsula GII4, amb 40 mM d’acetat de molibdè) van 

donar fase cristal·lina abans que les altres (amb 10-20% menys de precipitant). 

En general, la fase cristal·lina d’aquestes gotes és inestable. O bé es tracta de cristall líquid que no 

s’acaba d’ordenar o bé apareixen agulles que es fonen amb petits canvis de temperatura o 

concentració de precipitant. Com el pèptid RKPRGRPKK va donar millors resultats, no es van fer 

optimitzacions per als cristalls obtinguts en aquesta sèrie.  

6.5.2.3. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T  amb pèptid RKPRGRPKK 

Paral·lelament a la sèrie anterior, es van elaborar 7 gotes amb les mateixes condicions però amb un 

pèptid diferent, el RKPRGRPKK (AT-hook III, 9 aminoàcids). La sèrie s’anomena G-III (veure resum de 

condicions a la Taula 6.11). 

Taula 6.11. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i pèptid RKRPRGKK. 

L’aparició de cristalls va ser similar a la del pèptid KRPRGRP però per concentracions menors de 

precipitant. La càpsula GIII5 va quedar clara, igual que la GII5, sent aquestes les úniques que tenien 

PEG 500 com a precipitant. Amb els altres precipitants es va obtenir fase cristal·lina abundant a cinc 

de les càpsules i a la GIII7, la de major pH, van aparèixer petites agulles per tota la gota. El factor 

comú era l’excessiva nucleació, que impedia el creixement d’uns pocs cristalls, i es va decidir fer 

optimitzacions.  

En primera instància es van fer diversos streak seedings a partir de la gota GIII2, que va presentar 

molt precipitat d’alta birefringència però d’una mida inferior a la desitjada per a la seva congelació. 

Resum de condicions AT2A2T2A2T – KRPRGRP / Sèrie G-II 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

4ºC 0,2 mM 1:4 
25 mM 

MES/Cac/HEPES/Tris 
6/6.5/7 
7.5/8.5 

MgCl2 / MgAc / 
MgSO4 / MoAc / 

NH4Ac 

MPD / PEG 
(400/500/4000) / IP / 

Hexanodiol 

Resum de condicions AT2A2T2A2T - RKPRGRPKK/ Sèrie G-III 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

4ºC 0,2 mM 1:2/1:3/1:4 
25 mM 

MES/Cac/HEPES/Tris 
6/6.5/7 
7.5/8.5 

MgCl2 / MgAc / 
MgSO4 / MoAc / 

NH4Ac  

MPD / PEG 
(400/500/4000) / IP / 

Hexanodiol 
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Un streak seeding és un tipus de seeding (v. 5.6.4) que consisteix en passar una fibra molt fina, 

típicament un bigoti de gat, per la gota generadora de nuclis i transferir-los a una nova gota traçant 

línies rectes (en anglès, streak lines). D’aquesta forma, es pot aconseguir cristalls de major mida, si la 

gota és de composició igual o similar, o bé comprovar la formació de cristalls en condicions diferents. 

Com la gota mare va donar cristalls amb un pou de 20% MPD, les gotes receptores es van diluir 1,5 i 2 

vegades respecte de les condicions de partida per intentar controlar la creació de nuclis. A més, es va 

fer dos seedings immediatament després de l’elaboració de la gota receptora (sGIII2 0h i s2GIII2 0h) i 

els altres esperant un o dos dies per assegurar l’estabilitat de la mescla (sGIII 48h i  s2GIII 24h).  

Malauradament, els resultats no van ser prou bons. Totes les gotes van presentar un alentiment d’un 

5% de precipitant per l’aparició de cristalls, és a dir, no van sortir nuclis amb les condicions inicials de 

la gota, però la tipologia i la quantitat va ser exactament igual.  

Una altra forma d’optimitzar la gota GIII2, va ser variant la relació molar oligonucleòtid-pèptid. Es va 

repetir les condicions de les càpsules GIII2, GIII3 i GIII4, que havien donat petits cristalls definits, però 

amb les proporcions 1:2 i 1:3. També es van fer tres rèpliques (relació 1:4). 

Per les tres condicions, la relació 1:2 va donar agulles o prismes en lloc de precipitat cristal·lí, la 

relació 1:3 una mescla entre petits cristalls de secció quadrada o hexagonal i precipitat cristal·lí amb 

creus de malta i les rèpliques van donar precipitats diversos. Per tant, apropar-se a una relació 

estequiomètrica significa, per aquest complex, l’obtenció de menys nuclis. El problema va ser el 

creixement inestable dels cristalls, que va resultar en agulles amb imperfeccions superficials o en 

prismes de cristall líquid.  

Futurs assajos amb pèptids i aquest oligonucleòtid ric en AT podrien consistir en screenings amb 

relacions 1:2, 1:1 i inferiors, comprovant l’estabilitat dels cristalls obtinguts.   

6.5.2.4. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T  amb fàrmac clorhexidina 

La cristal·lització del complex format entre l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i la clorhexidina ha estat la més 

estudiada en aquest projecte, juntament amb la del mateix dúplex i el fàrmac experimental CDIV32, 

amb un total de 42 gotes elaborades. A la Taula 6.12 s’hi resumeixen aquestes condicions i a l’Annex 

B.3.3 hi surten tots els detalls (v. Taula B.5). 

Taula 6.12. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i clorhexidina.  

Resum de condicions AT2A2T2A2T - Clorhexidina/ Sèries H, I i J 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

15/10/8/4ºC 
Descens 

progressiu 

0,1/0,2 
0,4 mM 

2:1/1:1/1:2/1:3/1:4 
1:8 

25/50 mM 
MES/Cac/HEPES/

Tris 

6/6.5/7 
7.5/8.5 

MgCl2 / MgAc / 
MgSO4 / MoAc / 

NH4Ac 

MPD / PEG 500 / 
PEG 4000 / IP / 

Hexanodiol 
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En aquest estudi es va fer un screening de relacions molars, ja que sol ser un paràmetre que 

condiciona l’aparició i la tipologia de la fase cristal·lina. La sèrie H consistia en una matriu 5x2, 

provant les relacions 2:1, 1:1, 1:2, 1:4 i 1:8, i utilitzant dues solucions Natrix: 

 N7: 25 mM MES, pH=6, 10 mM MgCl2 i 7,5% isopropanol (condicions finals a la gota). 

 N15: 25 mM NaCac, pH=6, 20 mM MgCl2 i 2,5% MPD (condicions finals a la gota). 

Es va veure que en afegir la clorhexidina (últim compost afegit), cada gota presentava terbolesa. Els 

pous es van iniciar amb 20% MPD i es van pujar progressivament en increments de 2-5%. Totes les 

gotes van donar fase cristal·lina en arribar al 40-47% de MPD al pou, on les concentracions majors 

corresponen a les proporcions molars més altes (1:4 i 1:8) i viceversa. A més, la major presència de 

clorhexidina afavoreix el creixement dels cristalls.  

 

Figura 6.13. Cristalls a dues gotes de la sèrie H: H5 (esquerra), amb cristall líquid romboide i amb les arestes 

arrodonides; H10 (dreta), amb agulles molt brillants per tota la gota.    

Quant a la tipologia, cada condició va implicar un comportament diferent. Les gotes amb solució N7 

presentaven precipitat fi o rombes de cristall líquid, mentre que amb N15, tot i que inicialment 

també donaven un precipitat similar, apareixien agulles molt brillants per tota la gota si s’hi afegia un 

5% d’isopropanol al pou. A la Figura 6.13 s’aprecia la diferència entre aquestes formes cristal·lines.  

Es va fer una optimització de la gota H10, ja que hi havia agulles definides i d’alta lluentor però amb 

poca ordenació interna i imperfeccions superficials. Es van fer tres rèpliques i dos gotes més amb les 

mateixes condicions però amb la meitat de concentració de complex. Els pous inicials van ser de 40% 

MPD i 5% IP per provocar l’aparició d’agulles, però era una condició excessiva i es van obtenir grans 

precipitats negres i no birefringents (fase amorfa).  

Paral·lelament a l’optimització es va fer la sèrie I, on es va variar la temperatura en algunes gotes 

(conservació a 8ºC en lloc de a 4ºC) i s’hi va provar l’addició d’espermina, que neutralitza els grups 

fosfats del DNA i l’estabilitza facilitant la seva cristal·lització. Les condicions van ser escollides a partir 

dels millors resultats de la sèrie H: N7 amb proporcions 1:2, 1:4 i 1:8. 
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Durant l’elaboració de les gotes, es va veure com adquirien terbolesa en afegir la clorhexidina. A la 

Figura 6.14a es mostra l’estat d’una de les gotes observades al microscopi. Els vels densos de 

precipitat inicial van evolucionar a cúmuls negres amb birefringència (Figura 6.14b-d), que van estar 

presents a la resta de gotes amb clorhexidina, tinguessin o no espermina. Es va intentar dissoldre’ls 

baixant la concentració de precipitant dels pous i augmentant la temperatura, però només es va 

aconseguir per a les capes més externes (Figura 6.14d). En alguns casos es van obtenir cúmuls 

toroïdals tan compactes que no es van disgregar ni parcialment (Figura 6.14c).  

 

Figura 6.14. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T amb clorhexidina, sèrie I.  a) Gota I4T. Exemple de precipitat en forma 

de vel, un cop s’ha afegit la clorhexidina, que resulta després en cúmuls negres birefringents. b) Gota I2s. La 

proporció 1:2 dóna pocs cúmuls negres i posteriorment apareix cristall líquid en forma de rombes o agulles 

eixamplades. c) Gota I4s. També té espermina i s’obtenen més cúmuls, en aquest cas toroïdals, per tenir més 

clorhexidina (proporció 1:4). d) Gota I8. Per a la relació 1:8, els cúmuls són majors i presenten una corona 

externa de menor compacitat obtinguda a causa de la progressiva dissolució del precipitat. En tots els casos es 

dóna la coexistència de les dues fases. 

Tenint en compte que els cúmuls eren majors per a majors relacions molars, es va planificar un nou 

screening (sèrie J) fixant la relació 1:2 i provant diferents solucions Natrix (10, 15, 16, 22, 25, 31, 42, 

43 i 46). El pou inicial va ser de 20% de MPD i totes les gotes contenien 0,1 mM d’espermina (la 

meitat de concentració que la d’oligonucleòtid).   

Es van obtenir diferents morfologies cristal·lines a cada càpsula, però en aquesta sèrie la fase 

cristal·lina va ser més estable que en les anteriors. La gota J3 (Figura 6.15b) va donar una nucleació 

molt baixa i, per tant, es van obtenir pocs cristalls d’una mida acceptable (tot i que en créixer van 

perdre la seva alta birefringència inicial). A la gota J7 s’hi van obtenir molts més cristalls però eren 

molt brillants i amb les arestes molt ben definides (Figura 6.15c). No es va aconseguir que creixessin 

fins una mida suficient per a la seva congelació.      

A la Figura 6.15a es mostra la gota J2, on sí es va obtenir un cristall de mida suficient per ser congelat. 

No obstant això, a mesura que va créixer va presentar imperfeccions superficials i no va millorar tot i 

afegir isopropanol al pou. No es va poder difractar però es van elaborar deu gotes a mode 

d’optimització: 5 rèpliques (relació DNA-fàrmac d’1:2), un escombrat a diferents relacions molars 

a) b) c) d) 
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(1:1, 1:3, 1:4, 1:8) i finalment una gota a 1:2 però amb concentració doble d’oligonucleòtid (0,4 mM). 

Totes van donar pocs cristalls (de 5 a 20) coexistents amb el precipitat amorf típic de les proves amb 

clorhexidina. Hi destaquen dues gotes, la J21 (rèplica) i la J24 (proporció 1:4). A la càpsula J21 s’hi van 

obtenir tres agulles llargues que amb el temps es van eixamplar. Un altre cop, el problema radicava 

en la baixa ordenació interna dels cristalls ja que la seva observació a través de llum polaritzada 

mostrava una lluentor heterogènia. A la Figura 6.15d es mostra com evoluciona la gota i es veuen els 

solcs de l’agulla vertical i els diferents colors a la mateixa agulla (*), que revelen diferents gruixos per 

a un mateix cristall. La gota J24 va donar un conjunt d’agulles amples en disposició de ventall i una 

altra llarga per separat (Figura 6.15e). En poques setmanes, tots els cristalls havien augmentat el seu 

gruix però alhora van perdre la lluentor, tot i que presentaven arestes i vèrtexs força definits.  

No es va congelar cap cristall amb clorhexidina perquè o bé eren massa petits per ser difractats o bé 

van perdre l’alta birefringència en créixer. Els problemes de formació de precipitats amorfs durant els 

primers dies d’estabilització de les gotes poden haver impedit un major creixement dels cristalls a 

causa de la pèrdua de complex, o més probablement, clorhexidina.   

 

 

Figura 6.15. Sèrie J. a) Gota J2. b) Gota J3. c) Gota J7. d) Evolució de la gota J21. e) Evolució de la gota J24. 

6.5.2.5. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T  amb fàrmac CDIV32 

El fàrmac experimental CDIV32 va ser provat inicialment amb el decàmer AT2A2T2A2T, sense 

espermina, pH=6,5, relacions molars 1:2, 1:4 i 1:8 i utilitzant per primera vegada en aquest projecte el 

manganès com a catió (en baixes concentracions, 1-2 mM). 8 càpsules van iniciar la sèrie CD (Taula 

6.13), però l’absència de cristal·lització a totes les gotes va motivar la repetició de 6 condicions amb 

espermina. 

a) b) c) 

d) e) 
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Taula 6.13. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i el fàrmac CDIV32. 

L’augment de la concentració de precipitant fins a valors de 40-50% de MPD no va generar més que 

separació de fases a les 14 gotes i no va ser fins a més del 60% que no va aparèixer cap tipus de 

precipitat cristal·lí. Es va produir una excessiva nucleació que va deixar petites i abundants agulles o 

precipitat fi per tota la gota. En canvi, algunes gotes van romandre clares.         

Es va fer un posterior screening (sèrie CDN) utilitzant 5 dissolucions Natrix (7, 15, 16, 42 i 43) i 

cadascuna amb les proporcions 1:1, 1:2 i 1:4. Addicionalment, es va realitzar una prova de 

precipitació amb la relació molar 1:16.  

Els resultats generals van ser: l’aparició de precipitats de petita mida a concentracions de precipitant 

majors del 54%; la generació d’esferulites que no van créixer posteriorment; l’obtenció d’agulles 

petites i definides que, en créixer, mostraven un menor grau d’ordre intern en forma d’imperfeccions 

superficials, heterogeneïtats o aparença de cristall líquid.  

Una de les gotes (CDN12, Figura 6.16a) presentava poques agulles fines i llargues però amb solcs a la 

superfície, algunes de les quals van créixer posteriorment en altres direccions o van donar cristall 

líquid. Per millorar els resultats, es va replicar les condicions de la càpsula CDN12 (dues noves gotes) i 

es va afegir el doble de concentració de complex a dues més.  

Seguint el mateix procediment d’elaboració de les gotes i de variació de temperatura, es va obtenir 

agulles semblants a una rèplica (gota CDN122, Figura 6.16b) i petits cristalls com a conseqüència 

d’una alta nucleació a l’altra (gota CDN121, Figura 6.16c). Per tant, la igualtat de composició i 

condicions ambientals no assegura la reproductibilitat d’un assaig cristal·logràfic. Quant a les gotes 

amb el doble de complex, no es va tenir tampoc bons resultats a causa de l’alta nucleació i de les 

imperfeccions obtingudes a aquells cristalls que sí van poder desenvolupar-se (Figura 6.16d). Cap 

cristall presentava els requisits necessaris per ser congelats i difractats.   

Resum de condicions AT2A2T2A2T – CDIV32/ Sèries CD i CDN 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

10/8/4ºC 
Descens 

progressiu 
0,2/0,1/0,4 mM 1:1/1:2/1:4/1:8/1:16 

25 mM 
MES/Cac/Tris 

6/6.5/7.5 
MgCl2 

/MgCl2/MnAc/M
nCl2/NH4Ac 

MPD / 
Isopropanol 
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Figura 6.16. Optimització d’agulles amb CDIV32 i AT2A2T2A2T. a) Gota CDN12. b) Gota CDN122 (rèplica). c) Gota 

CDN121 (rèplica). d) Gota CDN123 (rèplica amb el doble de complex). 

6.5.2.6. Oligonucleòtid AT2A2T2A2T  amb fàrmac imidocarb 

La sèrie ICD va consistir en 4 assajos d’igual composició que els de la sèrie ICR, excepte 

l’oligonucleòtid, que era l’AT2A2T2A2T per a la ICD i la seqüència amb citosina i guanina (AT)2CG(AT)2 

per a la ICR. La Taula 6.14 mostra les condicions provades. 

Taula 6.14. Resum de les condicions assajades per a complexos d’oligonucleòtid AT2A2T2A2T i imidocarb. 

Els reservoris contenien inicialment entre 17 i 25% de precipitant. Aquelles gotes amb PEG 400 van 

donar una precipitació immediata o després de pujar un 3% la concentració del pou i la tipologia va 

ser petites agulles brillants o precipitat fi molt abundant. Una càpsula no incloïa precipitant a la gota i 

l’estat de sobresaturació es va produir amb l’addició d’MPD al reservori. Va aparèixer fase cristal·lina 

en blocs i de baixa qualitat quan la concentració de precipitant era de 43%, a diferència de les de 

PEG. Per tant, es pot comprovar com la presència de precipitant a la gota, així com el compost 

utilitzat, influeix en gran mesura en el temps d’aparició de cristalls.  

Quant a la influència de la seqüència de nucleòtids, es fa una comparació a l’apartat 6.5.5.1 (Figura 

6.19). 

6.5.3. CGA2T2A2T2CG amb HMGA1a(50-91) i clorhexidina 

La seqüència rica en AT i amb grups CG terminals CGA2T2A2T2CG va ser important per al grup 

MACROM perquè es va aconseguir complexar amb el pèptid RKPRGRPKK, formar un bon cristall i 

obtenir una representació tridimensional de la unió a partir d’un diagrama de difracció [16]. En 

aquest projecte es va intentar reproduir la condició diana amb HMGA1a(Δ50-91) i es va assajar 

també la seva cristal·lització amb clorhexidina. El detall dels assajos es mostren a l’Annex B.3.4.  

Resum de condicions AT2A2T2A2T - Imidocarb/ Sèrie ICD 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

15/10ºC 
Descens progressiu 

0,2 mM 1:2/1:3 10-13,9 mM Cac 5.5/6.5 MgCl2 / MgAc MPD / PEG 400 

       a)                    b)     c)                   d) 

                                     

a)    

                                     

b)    

                                     

c)    

                                     

d)    
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6.5.3.1. Oligonucleòtid CGA2T2A2T2CG amb proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

La condició a reproduir va ser la següent: 4ºC, 5 mM MgCl2, 25 mM MgAc i 0,25 mM NiCl2, 25 mM 

Tris a pH=7,5, 5% MPD a la gota i 48% MPD al reservori. A la sèrie ZD, a més de contenir aquesta 

condició, es van provar també les relacions molars 2:1 i 1:1, així com l’absència d’MPD a la gota i la 

substitució del clorur de magnesi per 25 mM més d’acetat de magnesi (Taula 6.15). Les 9 gotes es van 

replicar amb l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T (apartat 6.5.2.1, sèrie ZA).   

Taula 6.15. Resum de les condicions assajades per complexos de CGA2T2A2T2CG i HMGA1a(Δ50-91). La condició 

diana s’indica en negreta.  

De les 9 gotes, 8 van donar separació de fases i només una va presentar precipitat cristal·lí (Figura 

6.17). Es van generar pocs nuclis, a partir dels quals van créixer petits cristalls brillants de forma 

radial. Caldria optimitzar aquesta condició fent rèpliques i seedings, ja que és l’única prova amb 

proteïna que ha donat cristalls no líquids en aquest projecte.   

 

Figura 6.17. Càpsula ZDA21. 

6.5.3.2. Oligonucleòtid CGA2T2A2T2CG amb fàrmac clorhexidina 

La sèrie JD va ser una rèplica de la sèrie J amb l’oligonucleòtid CGA2T2A2T2CG. Malgrat que aquesta 

seqüència va ser millor per a la formació de cristalls amb proteïna, amb clorhexidina va presentar una 

excessiva nucleació, fins i tot major a la donada per l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T. A més, també van 

aparèixer els ja vistos cúmuls negres (Figura 6.15.e), en aquest cas en utilitzar precipitants forts 

(isopropanol i PEG 4000).  

Com es van fer les dues sèries paral·lelament i amb l’altre oligonucleòtid es van obtenir millors 

resultats, es va decidir optimitzar la cristal·lització dels complexos amb AT2A2T2A2T.   

Resum de condicions CGA2T2A2T2CG - HMGA1a(Δ50-91) / Sèrie ZD 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampó pH Sals Precipitant 

15/10ºC fins 4ºC. 
Descens progressiu 

0,2 mM 2:1/1:1/1:2  
25 mM Cac 

/ Tris 
6.5/7.5 

5 mM MgCl2 + 25 mM MgAc + 
0,25 mM NiCl2 / 50 mM MgAc  

0/5% MPD 
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6.5.4. (AT)2GC(AT)2 amb el fàrmac imidocarb 

L’oligonucleòtid (AT)2GC(AT)2 també conté citosina i guanina, però en aquest cas a la part central de 

la molècula. Els assajos van ser motivats per proves prèvies al grup MACROM amb aquest 

oligonucleòtid i el fàrmac imidocarb, que van donar bons resultats però necessitaven optimització. El 

detall dels assajos es mostren a l’Annex B.3.5.  

La sèrie ICN va començar amb la creació d’una gota amb les condicions indicades a la Taula 6.16. 

Taula 6.16. Resum de les condicions assajades per a la sèrie ICN. 

Aquesta gota (anomenada ICN) va presentar cristalls en només 4 dies i tenint una concentració de 

25% de PEG 400 al reservori. Es van obtenir 13 agulles eixamplades força brillants, tot i que 

inicialment tenien les vores arrodonides i imperfeccions en alguns casos. Això es va intentar corregir 

augmentant un 1% la concentració de PEG 400. Dues setmanes després es va pescar i congelar el 

cristall de més brillantor, malgrat tenir un defecte superficial que redueix a la meitat l’àrea apta per a 

la difracció.  

Havent vist que aquesta condició té associada una alta probabilitat de formació de cristalls, es va 

aprofitar per avaluar la reacció dels complexos d’imidocarb-DNA davant l’addició de la proteïna 

HMGA1a(Δ50-91). Si les molècules de fàrmac complexades amb els dúplexs eren desplaçades per la 

proteïna, potser es podria donar una unió d’aquesta més lenta i ordenada i, per tant, afavorir la 

formació d’un cristall homogeni de complex de DNA-HMGA1a(Δ50-91).  

La primera rèplica (ICNP1) va seguir el mateix comportament i va presentar agulles grans (en aquest 

cas 5 i quan el reservori contenia 25% PEG 400) amb imperfeccions internes. Posteriorment es va 

afegir 0,5 µl de proteïna, quedant aquesta a la mateixa concentració que l’oligonucleòtid i la meitat 

respecte el fàrmac. Els cristalls no es van fondre immediatament, fins i tot, d’alguns hi van sortir 

noves agulles o prismes. Cap cristall era prou bo com per difractar i es va fer diversos seedings.  

A la segona rèplica (ICNP2) hi havia la coexistència de proteïna i imidocarb des de l’inici, però només 

s’hi va donar separació de fases, tot i arribar a una concentració de precipitant del 50%. 

Anàlogament, la tercera rèplica (ICNP3), que no contenia fàrmac inicialment, tampoc va obtenir cap 

tipus de precipitat. Així doncs, torna a fer-se evident el problema de cristal·lització de la proteïna 

HMGA1a(Δ50-91). 

Condicions (AT)2GC(AT)2 - Imidocarb / Sèrie ICN 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampó pH Sals Precipitant 

20/15/10ºC/4ºC. 
Descens progressiu 

0,2 mM 1:2  
12,5 mM 

Cac 
6,5 

20 mM mM 
MgAc 

3,75% PEG 400 
1 mM espermina 
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Finalment, es van fer 6 gotes sobre les quals s’hi sembrar petites agulles obtingudes a la gota ICNP1. 

El temps transcorregut entre la creació de cada gota i del seu corresponent seeding va ser de 72h. Es 

van provar 3 condicions per duplicat on s’hi variava la proporció dels complexants DNA-proteïna-

fàrmac: 1:1:2 (ICNP4A/B), 1:1:0 (ICNP5A/B) i 1:0:2 (ICN6A/B).  

Les gotes que contenien només proteïna (ICNP5A/B) es van sotmetre a un canvi progressiu de la 

concentració de precipitant al reservori (15-50%) i només s’hi va observar la separació de fases. En 

canvi, totes les altres van donar agulles després de dues setmanes d’haver fet els seedings. A la Figura 

6.18a-b es veuen dues de les gotes on es poden comparar les diferents tipologies d’agulles 

obtingudes. Es van congelar dos cristalls corresponents a la càpsula ICNP4B. 

 

 

Figura 6.18. Oligonucleòtid (AT)2CG(AT)2 amb imidocarb. a) Gota ICNP4A. b) Gota ICNP6B. c) Gota ICFP amb les 

agulles obtingudes, abans de l’addició de proteïna. d) Gota ICFP després d’afegir la proteïna. 

Paral·lelament es van fer dues gotes amb un tampó adaptat que seguia les condicions mostrades a la 

Taula 6.17 (sèrie ICF). 

Taula 6.17. Resum de les condicions assajades per a la sèrie ICF. 

Condicions (AT)2GC(AT)2 - Imidocarb / Sèrie ICF 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampó pH Sals Precipitant 

20/10ºC/4ºC. 
Descens progressiu 

0,2 mM 1:3 10 mM Cac 5,5 
5 mM mM 

MgCl2 

0,1 mM espermina, sense 
MPD a la gota 

b) a) 

c) d) 
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Per la primera gota (ICN), el reservori contenia inicialment MPD al 17% i es va augmentar només un 

1%. Havent deixat la càpsula en repòs durant uns mesos, s’hi van trobar agulles amples de molta 

lluentor, de les quals es va decidir pescar-ne dues i congelar-les. La de millor qualitat es va difractar al 

sincrotró ALBA i s’ha analitzat en aquest projecte (Figura 6.21). 

La segona gota (ICNP) va ser una rèplica on hi van aparèixer força agulles fines i llargues que no es 

van eixamplar en gran mesura però que presentaven molta brillantor. També s’hi van pescar i 

congelar cristalls, en aquest cas les tres agulles més brillants i homogènies, quedant-ne encara de 

bones (Figura 6.18c). Es va aprofitar per afegir proteïna (0,5 µl, quedant aquesta a la meitat de 

concentració respecte l’imidocarb), però no s’hi va produir la formació de cristalls annexos sinó tot el 

contrari. Tots els cristalls es van fondre i va quedar una fase líquida de major concentració a la part 

central (Figura 6.18d). 

6.5.5. (AT)2CG(AT)2 amb fàrmacs 

L’oligonucleòtid (AT)2CG(AT)2 també conté una seqüència central formada per guanina i citosina però 

en aquest cas en l’ordre invers. Es va voler avaluar aquesta diferència composicional amb la 

interacció d’aquests oligonucleòtids amb imidocarb i la seva cristal·lització. El detall dels assajos es 

mostren a l’Annex B.3.6.  

6.5.5.1. Oligonucleòtid (AT)2CG(AT)2 amb fàrmac imidocarb 

Com s’ha vist a l’apartat 6.5.2.6, la sèrie ICR consisteix en 4 gotes on es va cristal·litzar complex 

d’imidocarb amb (AT)2CG(AT)2 sota condicions idèntiques a les de la sèrie ICD (Taula 6.14). 

L’aparició de cristalls també va ser sobtada per aquelles càpsules amb PEG 400, tot i que, a diferència 

de l’altra sèrie, el precipitat en aquest cas era de dimensions majors i la nucleació no va ser excessiva. 

Aquesta diferència s’aprecia a la Figura 6.19, on es mostren 3 gotes: ICFD (a) amb AT2A2T2A2T i MPD; 

ICFR (b) amb MPD i (AT)2CG(AT)2; i ICNR, amb PEG i (AT)2CG(AT)2. Es veu com l’oligonucleòtid amb la 

seqüència CG dóna una cristal·lització amb menys nucleació i, per tant, resulta en cristalls de major 

mida i definició. La tercera gota contenia PEG 400 i va precipitar sobtadament donant alhora grans 

cristalls ordenats i agregats de baixa qualitat.    

La càpsula ICFD va donar agrupacions de làmines molt definides però d’insuficient gruix per a la seva 

difracció i la ICNR presentava agregats molt brillants però poc homogenis, a causa de la seva 

precipitació sobtada. No es va congelar cap cristall de la sèrie ni es va fer més proves amb aquest 

complex, tot i que seria interessant fer-ne més. 
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Figura 6.19. Imatges de les càpsules ICFD (a), amb AT2A2T2A2T, i ICFR (b) i ICNR (c) amb (AT)2CG(AT)2. 

6.5.5.2. Oligonucleòtid (AT)2CG(AT)2 amb fàrmac CDIV32 

La sèrie CDR va consistir en un screening amb solucions Natrix que van donar bons resultats al llarg 

del projecte (7, 15, 16, 42 i 43). Es van fer 15 gotes, sent 5 amb la relació molar oligonucleòtid-fàrmac 

1:1, 5 amb 1:2 i les últimes 5 també amb proporció 1:1 però amb el doble de complex (0,4 mM de 

cada lligand). La Taula 6.18 mostra les condicions resumides:  

Taula 6.18. Resum de les condicions assajades per a complexos de (AT)2CG(AT)2 i el fàrmac CDIV32. 

Resum de condicions (AT)2CG(AT)2 – CDIV32/ Sèrie CDR 

Temp Conc DNA Relació DNA:lligand Tampons pHs Sals Precipitants 

15/10/8/4ºC 
Descens progressiu 

0,2 / 0,4 mM 1:1/1:2 
25 mM 

MES/Cac/Tris 
6/7.5 

MgCl2 / MgAc 
/  NH4Ac 

MPD / Isopropanol 

Quan la concentració de MPD al reservori era d’un 40% va aparèixer fase cristal·lina a moltes de les 

gotes, coexistint, en alguns casos, amb precipitat amorf. Es van obtenir diverses tipologies: agregats 

esfèrics brillants però irregulars; agulles molt llargues però inestables; i agulles curtes però brillants i 

eixamplades.  

Aquestes últimes eren especialment definides i homogènies a la càpsula CDR24 (proporció 1:2, Natrix 

42), tal i com es pot veure a la Figura 6.20. Es van congelar 3 varetes i, durant el procés d’extracció, es 

va detectar que els cristalls no tenien un solc longitudinal (com es pot apreciar a l’ampliació de la 

figura), sinó que es tractava d’agulles dobles unides pels extrems. Tot i així, dues de les agulles dobles 

no es van separar en agafar-les amb el loop.  

b) a) c) 
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Figura 6.20. Gota CDR24. A l’ampliació es veuen els tres cristalls congelats, més grans i brillants que la resta, i un 

horitzontal a la part superior on s’hi pot apreciar que es tractava de dos parts unides pels extrems. 
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6.6. Anàlisi de diagrames de difracció 

Dels cristalls obtinguts, se n’ha pogut difractar un durant aquest PFC i en queden pendents de 

difractar. El cristall analitzat va ser el provinent de la càpsula ICD (veure condicions a la Taula 6.17) i 

contenia un complex d’oligonucleòtid (AT)2GC(AT)2 i imidocarb. Va ser difractat a la plataforma 

XALOC del sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).  

La solució trobada a partir de diagrames de difracció amb reflexions abundants i definides  ha permès 

proposar una estructura tridimensional aproximada del complex. 

Paràmetres de difracció 

Els valors utilitzats durant la recollida de dades, resultant-ne 180 diagrames de difracció, van ser: 

- Temps d’exposició per imatge: 1 s. 

- Angle d’oscil·lació: 1°. 

- Angle de gir total durant la recollida: 180º. 

- Distància al detector: 0,5 m. 

- Longitud d’ona: 0,979 Å. 

Des de la cabina de control es va poder moure la posició del cristall, congelat i retingut al crioloop 

(Figura 6.21a) per poder optimitzar el punt d’incidència de la radiació sincrotró. Ha de ser una zona 

representativa sense imperfeccions. Un cop el cristall està ben col·locat, es realitza la difracció en 

diferents angles amb l’ajuda del goniòmetre, obtenint així el conjunt de diagrames (Figura 6.21b). 

 

Figura 6.21. Difracció del cristall ICD-1 al sincrotró ALBA. a) Imatge del cristall a l’equip automatitzat durant la 

selecció dels paràmetres de difracció.  b) Diagrama de difracció obtingut durant la recollida de dades. 

a)    b) 
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Els diagrames de difracció van mostrar abundants reflexions de bona intensitat, tot i que no totes 

tenien una forma circular, permetent obtenir més informació sobre l’estructura molecular. Les 

reflexions properes al centre del diagrama representen distàncies grans al cristall i viceversa, definint-

se com resolució la distància menor detectada. En aquest cas, la resolució màxima va ser de 2,99 Å, 

que correspon a punts més externs que els de les reflexions donades pels parells de bases (uns 3,4 Å).  

Determinació de la cel·la i del grup espacial 

El tractament de dades es va iniciar fent l’indexat amb el programa iMosflm (Taula 5.11), on a partir 

de les reflexions d’un conjunt de diagrames de difracció es llegeixen els píxels de les reflexions 

(intensitats) i es fa una proposta de les cel·les elementals que poden donar aquest patró de difracció. 

A la Figura 6.22 es mostra una comparació entre les reflexions reals i les que donaria idealment una 

cel·la proposada (Figura 6.22a) i totes les solucions possibles ordenades segons la seva probabilitat 

d’encert (penalització), on es dóna el tipus de cel·la i els seus paràmetres dimensionals (Figura 6.22b). 

Entre les 3 propostes amb menor penalització es va seleccionar la de més error, consistent en una 

cel·la monoclínica primària amb subgrup espacial P2.  

 

 

Figura 6.22. Determinació dels paràmetres de cel·la i del grup espacial. a) Comparació entre les reflexions reals i 

les que es donarien per la cel·la calculada. b) Cel·les proposades i la seva penalització (Pen.). 

a) 

b) 
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La proposta escollida no ha de ser la definitiva, sinó que cal fer un refinament de cel·la, on es fan 

correccions sobre els valors dimensionals de la cel·la, i esperar fins l’escalat per poder obtenir 

informació estadística sobre la bondat de la proposta.  

La solució final es mostra a la Taula 6.19. 

Taula 6.19. Grup espacial i paràmetres de cel·la per al cristall difractat i alguns dels paràmetres de qualitat.  

Cel·la elemental (Xarxa de Bravais) Monoclínica Primitiva (P) 

Grup espacial P 1 21 1 

Paràmetres de cel·la 
a = 73,22 Å b = 55,64 Å c = 87,14 Å 

α = 90º β = 104,48º γ = 90º 

Rang de resolució 48,68 – 2,99 

Nº d’observacions (úniques) 44568 (13718) 

Completesa 98,3% 

Absències sistemàtiques 97,3% 

Rmerge 9,9% 

(I)/σ(I) mitjana 7,9 

El valor del Rmerge és inferior al 15%, tal i com es recomana, i la completesa és pràcticament del 100%. 

Quant a la intensitat comparada amb la desviació estàndard de la mateixa, s’ha vist que la mitjana és 

superior a la unitat i, per tant, que la intensitat és major que el seu error. A més, les absències 

sistemàtiques són també pràcticament del 100%, el que indica que per aquesta cel·la no s’ha trobat 

reflexions alienes i, conseqüentment, la probabilitat que sigui una altra cel·la és molt baixa.  

Addicionalment,  el L test (twin fraction = 0) va indicar que el cristall no és un twin, és a dir, que no 

està format per dos cristalls que comparteixen una mateixa superfície, i es va comprovar que els pics 

d’intensitat es produïen per als punts on el seu índex de Miller k era parell, com per exemple el (1 2 

1), criteri que s’ha de complir per al grup espacial escollit.  

Reemplaçament molecular 

Per obtenir una representació tridimensional del complex, es va utilitzar el programa AMoRe, que 

pren com a referència un model teòric de l’oligonucleòtid i li aplica operacions de simetria dins la 

cel·la obtinguda.  

El model que va resultar consisteix en l’apilament consecutiu dels dúplex, disposició que es coneix 

com HASO (Helical Arrangement of Stacked Oligonucleotides). A la Figura 6.23a es mostra la cel·la 

elemental amb la unitat asimètrica, formada per 6 dúplexs apilats en dues columnes. Cada cel·la 
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conté 12 dúplexs, és a dir, dues unitats asimètriques. A la Figura 6.23c també s’hi pot apreciar 

aquesta relació, juntament amb la separació entre les diferents columnes. 

 

  

 

Figura 6.23. Representació tridimensional de l’estructura. a) Disposició de la unitat asimètrica en la cel·la 

elemental. b) Mapa de densitat electrònica (blau). c) Vista seguint l’eix d’apilament dels dúplex (en verd) i la 

disposició en una cel·la (en vermell). 

Arribats a aquest punt, s’ha obtingut un empaquetament aproximat dels oligonucleòtids, però no és 

del tot adequat atès que es produeix el solapament d’àtoms als extrems dels dúplex i que l’eix de les 

columnes no coincideix amb l’eix de cadascun dels oligonucleòtids (a la Figura 6.23a es veu com el 

dúplex central està desviat respecte dels altres). Es va fer una ampliació i es va aprofitar per incloure 

el mapa de densitat electrònica (Figura 6.23b). S’hi mostra un dúplex sencer i els extrems dels 

consecutius, amb la distribució dels seus núvols electrònics.  

Tot i que l’anàlisi de l’estructura d’aquest projecte va acabar en aquest punt, caldria ajustar la posició 

dels àtoms i, a partir del mapa de densitat electrònica, determinar la presència de molècules d’aigua, 

ions i, encara més important, del fàrmac imidocarb. La posició d’aquest últim podria explicar la 

desviació produïda entre els diferents dúplex, així com possibles distorsions internes degudes a la 

incorporació del fàrmac al solc estret.  

a)                                                                     b) 

 

 

 

 

 

                                              c) 
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Conclusions 

S’ha expressat satisfactòriament la proteïna HMGA1a(Δ50-90) amb la tècnica del DNA recombinant 

sobre un cultiu d’Escherichia coli en el què prèviament s’hi havia introduït el gen que codifica la 

proteïna. Addicionalment, s’ha obtingut una mostra concentrada de la proteïna expressada amb una 

puresa prou alta com per ser útil per al seu ús en assajos cristal·logràfics. Per aconseguir-la, s’ha 

purificat un extracte enriquit de proteïna mitjançant dues tècniques cromatogràfiques en sèrie 

(bescanvi iònic i exclusió molecular), s’ha reduït el contingut en sals (diafiltració) i s’ha concentrat la 

mostra. 

S’han estudiat diversos oligonucleòtids rics en ATs: (AT)3GA3(AT)3 (hairpin), AT2A2T2A2T, 

CGA2T2A2T2CG, (AT)2GC(AT)2, (AT)2CG(AT)2. Pels dos primers s’han fet estudis d’interacció amb la 

proteïna HMGA1a(Δ50-90) mitjançant gels EMSA, amb els quals s’ha confirmat la formació de 

complexos en ambdós casos. L’oligonucleòtid AT2A2T2A2T, però, ha presentat millors resultats en tant 

que la formació de complexos es dóna de forma proporcional a la quantitat de proteïna afegida i per 

a un ventall més ampli de relacions molars (1:2-1:8). 

Quant als assajos cristal·logràfics, les proves amb hairpin no han donat cap tipus de precipitat, ni en 

les proves amb proteïna ni amb pèptid (RKPRGRPKK, tercer AT-hook). Només s’hi va donar separació 

de fases. 

L’oligonucleòtid AT2A2T2A2T s’ha provat amb tots els lligands utilitzats en aquest projecte, en un total 

de 131 condicions. Els assajos amb HMGA1a(Δ50-90) no van ser exitosos; només dues gotes van 

donar cristall líquid. Els pèptids KRPRGRP i RKPRGRPKK sí van presentar precipitat cristal·lí i agulles, 

tot i que de mida excessivament petita o bé de constitució inestable (agulles que perdien lluentor i es 

fonien o acabaven sent cristall líquid). Quant als fàrmacs, pràcticament totes les gotes van donar 

cristalls però es va tenir el mateix problema: els cristalls brillaven quan eren de mida petita i en 

créixer perdien la bona ordenació interna (es tornaven cristall líquid, reduïen la brillantor, 

presentaven imperfeccions superficials, etc.). Aquest problema va provocar que no es pesqués cap 

cristall amb l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T. 

Es van reproduir condicions provades al grup MACROM amb l’oligonucleòtid CGA2T2A2T2CG però amb 

proteïna en lloc del pèptid RKPRGRPKK. Es va obtenir precipitat cristal·lí però el nombre d’assajos va 

ser reduït. Seria interessant fer-ne més proves i optimitzar les condicions.  

També prenent com a referència condicions prèvies a aquest projecte, es va optimitzar l’aparició de 

cristalls d’oligonucleòtid (AT)2GC(AT)2 amb el fàrmac imidocarb, obtenint 5 cristalls de bona qualitat 

que van ser pescats i congelats. Un d’aquests va ser difractat al sincrotró ALBA i va presentar 
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diagrames de difracció prou bons com per ser analitzats (resolució de 2,99 Å). Es va assajar un 

oligonucleòtid molt semblant, l’(AT)2CG(AT)2, que amb el fàrmac experimental CDIV32 va presentar 

agulles molt definides i d’alta lluentor. Se’n van congelar 3 que resten pendents de difractar. 

Es van proposar els següents paràmetres de cel·la del cristall difractat ((AT)2GC(AT)2 amb imidocarb): 

a = 73,22 Å, b = 55,64 Å, c = 87,14 Å, α = 90°, β = 104,48° i γ = 90°. L’empaquetament correspon al 

grup espacial P 1 21 2 on la cel·la unitària conté 12 dúplexs i la unitat asimètrica està formada per 

6 dúplexs. L’organització resultant del cristall és del tipus HASO (columnes d’oligonucleòtids 

apilats). Aquest model tridimensional és aproximat ja que falta la part d’afinament i validació. En 

aquestes s’hauria de determinar el punt d’unió entre l’oligonucleòtid i l’imidocarb, així com la 

situació de molècules de l’entorn com són les d’aigua o sals.       
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Annex A: Materials i mètodes 

A.1. Tampons Natrix HR2-116 

A continuació es detalla la composició de la sèrie de solucions comercials Natrix HR2-116 (casa 

Hampton Research), emprades per a assajos cristal·logràfics.  

Taula A.1. Solucions comercials Natrix HR2-116. S’hi destaquen les utilitzades en aquest projecte. 

Solucions Natrix HR2-116 

Nº Composició 

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 
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22 0.08 M Mo 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 
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A.2. Estructura cristal·lina 

Un cristall està format per àtoms arranjats en un model que es repeteix periòdicament en les tres 

direccions. S’anomena unitat asimètrica o motiu aquell ió, àtom o molècula que representa la unitat 

elemental del conjunt i que es pot descriure per un punt anomenat punt reticular. La repetició 

d’aquesta unitat asimètrica mitjançant operacions de simetria forma una xarxa cristal·lina.  

Per a una mateixa xarxa de punts reticulars es poden definir diverses cel·les unitàries (Figura 5.16b). 

N’hi ha 14 tipus possibles, conegudes com xarxes de Bravais (Taula A.2). La nomenclatura P, C, F i I 

fan referència a la localització dels seus punts reticulars: 

 P: cel·la primitiva. Conté un únic punt reticular repartit en 8 vuitenes parts, una per cada vèrtex. 

 C: centrada en una cara. Conté dos punts reticulats, un situats als vèrtexs com en el cas de la 

primitiva i un altre dividit en dues meitats situades en les cares d’un eix. 

 I: centrada al cos. Conté dos punts reticulars, un als vèrtexs i un sencer situat al centre de la 

cel·la. 

 F: centrada a les cares. Conté quatre punts reticulars, un als vèrtexs i els tres restants repartits 

en meitats a cadascuna de les sis cares de la cel·la.  

Els grups espacials o de Laue són el conjunt d’operacions de simetria que s’apliquen a la unitat 

asimètrica per generar la cel·la unitària i venen definits a les International Tables for X-Ray 

Crystallography [29]. Hi ha 230 grups espacials però es redueixen a 65 degut a la quiralitat de les 

molècules orgàniques. La Taula A.3. conté aquests 65 grups espacials, classificats per sistema 

cristal·lí. 
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Taula A.2. Els 7 sistemes cristal·lins i les 14 xarxes de Bravais. 

Sistema cristal·lí Xarxes de Bravais 

Triclínic 

P 
   

 

   

Monoclínic 

P C 
  

  

  

Ortoròmbic 

P C I F 

    

Tetragonal 

P I 
  

  

  

Romboèdric 

P 
   

 

   

Hexagonal 

P 
   

 

   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhombohedral_lattice_system
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Cúbic 

P (pcc) I (bcc) F (fcc) 
 

   

 

 

Taula A.3. Els 65 grups espacials o de Laue, classificats per sistema cristal·lí.  

Sistema cristal·lí Grups espacials 

Triclínic P1  

Monoclínic P2, P21, C2  

Ortoròmbic P222, P212121, P21212, P2221, C222, C2221, F222, I222, I212121 

Tetragonal 
P4, P41, P42, P43, I4, I41, P422, P4212, P4122, P41212, P4222, P42212, 
P43212, P4322, I4122, I422 

Trigonal i romboèdric P3, P31, P32, R3, P312, P321, P3121, P3112, P3221, P3212, R32 

Hexagonal P6, P65, P61, P64, P63, P62, P622, P6122, P6222, P6322, P6422, P6522 

Cúbic 
P23, F23, I23, P213, I213, P432, P4132, P4232, P4332, F432, F4132, I432, 
I4132 

  
  
 
 

 

  



Pàg. 114  Memòria 

 

  



Assajos cristal·logràfics de complexos d'oligonucleòtids rics en AT amb fàrmacs, pèptids i HMGA1a(50-91) Pàg. 115 

 

Annex B: Resultats 

B.1. Càlcul de la concentració de l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T 

En aquest projecte s’ha treballat amb mostres ja preparades de 4 dels oligonucleòtids utilitzats. Pel 

cas de l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T se’n va preparar una mostra nova i se’n va calcular la concentració 

posteriorment. El procediment s’explica a continuació.  

Es van dissoldre 3,1 mg d’oligonucleòtid en pols en 100 µl d’aigua milliQ® estèril. Abans de fer les 

lectures en un espectrofotòmetre, es va fer una dilució 1:1000 prenent una alíquota de 0,5 µl i 

afegint-la sobre 500 µl d’aigua estèril. Aquesta es va introduir a l’equip i es va fer un escombrat entre 

190 i 350 nm, resultant en el gràfic de la Figura B.1.  

 
Figura B.1. Espectre d’absorció de l’oligonucleòtid AT2A2T2A2T entre 180 i 250 nm. 

 

Per determinar la concentració d’oligonucleòtid, es va fer una lectura a una longitud d’ona de 260 

nm, que correspon al màxim del pic de DNA. El valor d’absorbància obtingut va ser d’1,1298.  

A l’apartat 5.1 s’ha indicat el procediment de càlcul del coeficient d’extinció d’un oligonucleòtid a 260 

nm (ε260). Prenent els coeficients individuals per a bases i doblets de la Taula 5.1, s’obté: 

                                                         

                           )             )                    
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Amb els valors obtinguts es calcula la concentració (llei de Lambert-Beer) per a la dilució 1:1000: 

[          ]        
    

      
 

      

     
           

La concentració a la mostra d’oligonucleòtid en cadena simple és: 

[          ]      
             

           
        

      
            

Com l’oligonucleòtid s’ha complexat en cadena doble, la concentració final és: 

[          ]      
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B.2. Cromatografia d’exclusió molecular 

En aquest apartat es mostra la totalitat dels cromatogrames i els gels AU-PAGE corresponents a la 

purificació de la proteïna HMGA1a(50-91) mitjançant cromatografia d’exclusió molecular.  

Mostra A 

 

 
Figura B.2. Cromatogrames de la columna d’exclusió molecular per a la mostra A. Els pics obtinguts 

corresponen a l’absorbància a 220 nm (detecció de proteïnes, primer pic) i la conductivitat (segon pic). 

 
Figura B.3. Gels AU-PAGE per a la mostra A. S’indiquen les bandes corresponents a la proteïna HMGA1a(Δ50-

91) i les bandes de menor mobilitat electroforètica (*). 

Run 1 Run 2 

Run 3 
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Mostra B 

 

 
Figura B.4. Cromatogrames de la columna d’exclusió molecular per a la mostra B. Els pics obtinguts corresponen 

a l’absorbància a 220 nm (detecció de proteïnes, primer pic) i la conductivitat (segon pic). 

 
Figura B.5. Gels AU-PAGE per a la mostra B. S’indiquen les bandes corresponents a la proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

i les bandes de menor mobilitat electroforètica (*). 

Run 1 

Run 2 
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Mostra C 

  

 
Figura B.6. Cromatogrames de la columna d’exclusió molecular per a la mostra C. Els pics obtinguts corresponen 

a l’absorbància a 220 nm (detecció de proteïnes, primer pic) i la conductivitat (segon pic).  

 

Figura B.7. Gels AU-PAGE per a la mostra C. S’indiquen les bandes corresponents a la proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

i les bandes de menor mobilitat electroforètica (*). 

 
  

Run 1 Run 2 

Run 3 
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B.3. Assajos cristal·logràfics 

En aquest projecte s’han fet 203 assajos de cristal·lització mitjançant la tècnica de difusió de vapor en 

gota penjada. A continuació es detalla cadascuna de les condicions provades, especificant: el nom de 

la prova o càpsula;  els lligands utilitzats, la seva concentració i la relació molar; els tampons, Natrix 

(Hampton Research) o preparats al laboratori, i la seva quantitat de sals, pH, quantitat i tipus de 

precipitant; pou inicial i pou final; i observacions importants, com l’aparició de precipitats, separació 

de fases (SF) o cristalls.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.8. Resum dels assajos cristal·logràfics d’aquest projecte, separats per oligonucleòtid i especificant quin 

lligand s’ha utilitzat a cada sèrie. El nombre de gotes s’especifica entre claudàtors. 

El volum de gota ha estat de 4 µl per a la majoria dels experiments. Si el volum té un valor diferent, 

s’indica a la informació de la sèrie o de la gota.  

 

 

  

B.3.1. (AT)3GA3(AT)3 

Sèries A, B i C: HMGA1a(Δ50-91) [15] 
Sèrie D: Pèptid RKPRGRPKK [8] 

 

B.3.2. i B.3.3. AT2A2T2A2T  
Sèries E, F i ZA: HMGA1a(Δ50-91) [24] 

Sèrie GII: Pèptid KRPRGRP [7] 
Sèries GIII, sGIII2 i GIIIX:  
Pèptid RKPRGRPKK [20] 

Sèries H, H10X, I, J, J2s, J2X:  
Clorhexidina [42] 

Sèrie ICD: Imidocarb [4] 
Sèries CD, CDN i CDN12: CDIV32 [34] 

 

B.3.4. CGA2T2A2T2CG 
Sèrie ZD: HMGA1a(Δ50-91) [9] 

Sèrie JD: Clorhexidina [9] 

 

B.3.5. (AT)2CG(AT)2 
Sèrie ICR: Imidocarb [4] 
Sèrie CDR: CDIV32 [15] 

 

B.3.6. (AT)2GC(AT)2 
Sèrie ICN: Imidocarb [10] 
Sèrie ICF: Imidocarb [2] 
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Taula B.1. Llegenda de colors i glossari de les taules de gotes. 

 Experiments amb la proteïna HMGA1a(Δ50-91) 

 Experiments amb els pèptids RKPRGRPKK i RKPRGRPKK 

 Experiments amb fàrmacs: clorhexidina, CDIV32 i imidocarb 

 Informació addicional 

 Càpsula d’on s’ha pescat i congelat cristalls 

Prop Relació molar (1:X) entre l’oligonucleòtid (1) i el lligand (X) 

Prec Precipitant en gota (MPD, IP, PEG400/500 ME/4000) 

CDNA Concentració d’oligonucleòtid 

CLL Concentració de lligand (proteïna, pèptid o fàrmac) 

Pou Rang de concentració de precipitant al reservori 

(+IP) 
Addició d’isopropanol per afavorir l’aparició de precipitat o bé per 

millorar els cristalls que s’han donat 

SF Separació de fases 

CL Cristall líquid 

N/TC/E Solucions utilitzades: Natrix o un tampó adaptat 

 

B.3.1. (AT)3GA3(AT)3 amb proteïna HMGA1a(50-91) i el pèptid RKPRGRPKK 

Taula B.2. Condicions i resultats per a les gotes de les sèries A, B, C i D. 

 (AT)3GA3(AT)3 + HMGA1a(Δ50-91) – SÈRIES A, B i D 

Temperatura = 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

A1 

0,1 
mM 

0,2 
mM 

1:2 

TC 1A 

50 mM 
Cac 

6,5
  

0 mM MgCl 

6% 
MPD 

20 a 68 
% MPD 

SF 

A2 TC 2A 5 SF discreta 

A3 TC 3A 15 Gota clara 

A4 TC 4A 20 SF 

A5 TC 5A 30 SF 

B1 TC 1B 

25 mM 
  

0 

20 a 64 

SF 

B2 TC 2B 5 SF 

B3 TC 3B 15 SF 

B4 TC 4B 20 SF 

B5 TC 5B 30  SF discreta 

D1 

0,1 
mM 

0,4 
mM 

1:4 

N10 
25 mM 

MES 
6 

2,5 mM 
MgSO4 

2,5% 
PEG 
4000 

20 a 60 

SF 

D2 N25 
25 mM 

Cac 

6,5 

40 mM MgAc 
15% 
PEG 
4000 

SF, gotes unides al 
centre 

D3 TC 3A 
50 mM 

Cac 
15 mM MgCl 

6% 
MPD 

Gota clara 

D4 TC 1B 
25 mM 

Cac 
- SF 

D5 N43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM NH4Ac 
+ 5 mM MgCl 

5% 
MPD 

20 a 44 SF. Perduda al 44% MPD 

No s’ha obtingut cap precipitat tot i arribar a concentracions de precipitant força altes. Es va decidir provar un pèptid, que 
teòricament té més facilitat d’enllaçar-se al hairpin per ser un fragment menor.  
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(AT)3GA3(AT)3 + RKPRGRPKK – SÈRIE C 

Temperatura = 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

C1 

0,2 

0,4 1:2 
N7 

25 mM 
MES 

6 10 mM MgCl2 7,5% IP 
20 a 60% 

MPD (+ IP) 
SF 

C2 0,8 1:4 SF 

C3 0,4 1:2 
N15 

25 mM 
Cac 

6 20 mM MgCl2 
2,5% 
MPD 

20 a 65% 
MPD 

Tèrbola. Fina SF 

C4 0,8 1:4 SF 

C5 0,4 1:2 
N31 

25 mM 
HEPES 

7 
2,5 mM 
MgCl2 

12,5% 
PEG 500 

28% PEG 
+45% MPD 

SF 

C6 0,8 1:4 SF pronunciada 

C7 0,4 1:2 
N43 

25 mM 
Tris 

7,5 
25 mM NH4Ac 
+ 5 mM MgCl 

5% MPD 65% MPD 
Fina SF 

C8 0,8 1:4 Fina SF 

 

B.3.2. AT2A2T2A2T amb proteïna HMGA1a(50-91) i els pèptids KRPRGRP i 

RKPRGRPKK 

Taula B.3. Condicions i resultats per a les gotes de les sèries E, F i ZA. 

AT2A2T2A2T + HMGA1a(50-91) – SÈRIES E i F 

Temperatura = 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

E1 

0,05 0,8 1:16 

N7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 

20 a 80% 
MPD (+ IP) 

SF central 

E2 N10 
25 mM 

MES 
6 2,5 mM 

2,5% PEG 
4000 

Inicialment tèrbola. SF 

E3 N15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

SF central i tèrbola 

E4 N22 
25 mM 

Cac 
6,5 

40 mM 
MoAc 

7,5% PEG 
400 

SF irregular 

E5 N31 
25 mM 

HEP 
7 

2,5 mM 
MgCl2 

12,5% 
PEG 500 

Inicialment tèrbola. SF 

E6 N42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP SF/tèrbola 

E7 N43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM 
NH4Ac + 5 
mM MgCl 

5% MPD SF 

E8 N46 
25 mM 

Tris 
8,5 

2,5 mM 
MgSO4 

17,5% 
1,6-Hex 

SF a diferents 
profunditats 

F1 

0,05 0,4 1:8 

N16 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgAc 

15% MPD 

20 a 80% 
MPD (+ IP) 

SF i gota tèrbola 

F2 N25 
25 mM 

Cac 
6,5 

40 mM 
MgAc 

15% PEG 
4000 

SF + motius BR difosos 
(contaminació externa) 

F3 TC 3A 
50 mM 

Cac 
6.5 

15 mM 
MgCl 

6% MPD 

SF 

F4 TC 1B 
25 mM 

Cac 
6.5 - SF 

F5 N43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM + 5 
mM 

5% MPD SF 

E7c 

0,1 2,1 1:21 

N43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM + 5 
mM 

5% MPD 

20 a 80% 
MPD (+ IP) 

SF 

E8c N46  8,5 
2,5 mM 
MgSO4 

17,5% 
1,6-Hex 

Molta SF. Es va afegir 
MgCl2 600mM al pou 

per assecar la gota 

Quan la concentració de pou era alta (70-80% MPD), es va afegir IP les gotes per intentar obtenir fase cristal·lina.  
E7c i E8c van ser repeticions amb alta concentració de proteïna. 
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AT2A2T2A2T + HMGA1a(50-91) – SÈRIE ZA 

Temperatura: adaptació a 10ºC la primera setmana, després a 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

ZAA11 0,4 

0,42 

1:1 

TC A 
25 mM 

Cac 
6,5 50 MgAc / 

20 a 60% 
MPD 

Gota clara 

ZAA12 0,2 1:2 
Gota clara + 

contaminació externa 

ZAA21 0,8 2:1 
60%: SF i petit cristall 

brillant 

ZAB11 0,4 1:1 

TC B 
25 mM 

Cac 
6,5 50 MgAc 

5% 
MPD 

Gota clara 

ZAB12 0,2 1:2 60%: cúmul de CL 

ZAB21 0,8 2:1 
60%: SF + fase 

cristal·lina birefringent 
(cúmul de CL) 

ZAN11 0,4 1:1 

N43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM NH4Ac 
+ 5 mM MgCl 

5% 
MPD 

SF marcada ZAN12 0,2 1:2 

ZAN21 0,8 2:1 

Taula B.4. Condicions i resultats per a les gotes de les sèries G-II, G-III i les optimitzacions d’aquesta última. 

AT2A2T2A2T + KRPRGRP – SÈRIE G-II 

Temperatura = 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

GII1 

0,2 0,8 1:4 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 
20 a 65% 
MPD (+IP) 

40%: precipitat cristal·lí. 
55%: agulles amples. 
Són CL i es fonen amb 

facilitat 

GII2 10 
25 mM 

MES 
6 2,5 mM 

2,5% PEG 
4000 

20 a 70% 
MPD 

55%: precipitat cristal·lí, 
petites esferulites. Es 

fonen en pujar. 

GII3 16 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgAc 

15% MPD 
20 a 70% 
MPD (+IP) 

45%: pellets BR a la tapa 
48%: agulles i 

precipitats estellats. No 
milloren amb IP 

GII4 22 
25 mM 

Cac 
6,5 

40 mM 
MoAc 

7,5% PEG 
400 20 a 65% 

MPD (+IP) 

35%: precipitat BR 
toroïdal. 

45%: agulles estretes. 
No milloren amb IP. 

GII5 31 
25 mM 

HEP 
7 

2,5 mM 
MgCl2 

12,5% 
PEG 500 

Gota clara tot i afegir IP. 
Té encara molt volum 

GII6 43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM 
NH4Ac + 

5 mM 
MgCl 

5% MPD 
20 a 70% 
MPD (+IP) 

55%: agulles amples. 
58%: es van fondre, hi 
ha ara agulles petites. 

59%: tot el precipitat ha 
quedat al perímetre de 

la gota. 

GII7 46 
25 mM 

Tris 
8,5 

2,5 mM 
MgSO4 

17,5% 
1,6-Hex 

20% MPD 
+15%Hex 

 a 48%MPD 
+15%Hex 

+5% IP 

45%: agulles que es 
fonen en 4 dies.  

50%: precipitat BR fi. 
Es fon el precipitat i es 

baixa el pou a 40%. 
45%: reapareixen 

agulles + esferulites 
amb CM 

En general, aquesta combinació dóna quasi sempre algun tipus de precipitat birefringent, però dèbil i amb problemes per passar de 
cristall líquid a tenir una estructura interna ordenada.  
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AT2A2T2A2T + RKPRGRPKK – SÈRIE G-III 

Temperatura = 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

GIII1 

0,2 0,8 1:4 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 
20 a 60% 

MPD 
(+IP) 

40%: precipitat BR fi.  
Es fon i es baixa a 35%. 

35%: esferulites 

GIII2 10 
25 mM 

MES 
6 2,5 mM 

2,5% PEG 
4000 

20%: molt precipitat cristal·lí de 
petita mida. Es decideix fer 

seedings sobre rèpliques diluïdes. 

GIII3 16 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgAc 

15% MPD 

20 a 65% 
MPD 

40%: agregats de precipitat BR i un 
petit cristall amb diferents 

profunditats, de forma 
rectangular/piramidal. 

GIII4 22 
25 mM 

Cac 
6,5 

40 mM 
MoAc 

7,5% PEG 
400 

30%: petits cristalls a diferents 
profunditats 

GIII5 31 
25 mM 

HEP 
7 

2,5 mM 
MgCl2 

12,5% 
PEG 500 

60%: gota clara, es decideix afegir 
5% IP. 3 dies després apareixen 

petites agulles. 

GIII6 43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM 
+ 5 mM 

5% MPD 

55%: precipitat BR mitjà 
Es fon i es baixa a 35%. 

50%: reapareix el precipitat amb 
CM. 

GIII7 46 
25 mM 

Tris 
8,5 

2,5 mM 
MgSO4 

17,5% 
1,6-Hex 

20% a 
45% MPD 

+ 15% 
Hex (+IP) 

45% MPD: moltes agulles fines. Es 
baixa a 35% i es fonen. 

43%: surt el mateix. En uns mesos 
s’eixamplen.  

Seedings GIII2 

sGIII2 
0h 

Condició GIII2 amb un factor de dilució de 1,5 (es 
fa igual però en lloc de 4 µl de gota, s’afegeix 2 
µl d’aigua). El seeding es fa immediatament la 

gota s’ha preparat.  

20 a 51% 
MPD 

25%: apareix precipitat igual que el de la gota mare, 
però es fon en 4 dies. Es canvia el precipitant per PEG 
4000 i surten moltes CM. Es fan seedings i es torna a 

pous de MPD. 

sGIII2 
48h 

Com l’anterior però fent el seeding 2 dies 
després. 

20 a 25% 25: apareix precipitat cristal·lí. Es perd la gota. 

s2GIII2 
0h 

Seeding immediat de la sGIII2 0h sobre una base 
diluïda 2 cops respecte la gota mare GIII2. 

20 a 60% 
MPD 

25%: mateix precipitat que en les gotes precedents. 
Massa precipitat petit. 

s2GIII2 
24h 

Com l’anterior però fent el seeding 24h després. 
20 a 60% 
MPD (+IP) 

25%: mateix precipitat. 35%: s’afegeix IP per veure si 
ajuda a créixer les CM. No es veu cap millora.  

Optimització de les gotes GIII2, 3 i 4 

Les gotes amb millor resultats es proven amb noves proporcions, 1:2, 1:3 i rèpliques a 1:4. 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Tampó de 
cristal·lització 

Pou Observacions 

GIII22 

0,2 

0,4 1:2 

Igual que GIII2 
20 a 65% MPD 

47%: precipitat BR i petits prismes de CL 

GIII23 0,6 1:3 
20%: precipitat cristal·lí fi per tota la gota. 30%: es fon i 

es baixa a 25%. 
45%: nous minicristalls prismàtics 

GIII24 0,8 1:4 20 a 30% MPD 
20%: igual que GIII2.  

30%: precipitat no BR (pèptid degradat?) 

GIII32 0,4 1:2 

Igual que GIII3 20 a 65% MPD 

45%: 5 agulles llargues però amb solcs. 
47%: noves agulles petites. 

GIII33 0,6 1:3 45%: 10-20 nuclis (CM). No creixen molt. 

GIII34 0,8 1:4 42%: precipitat BR 

GIII42 0,4 1:2 

Igual que GIII4 20 a 70% MPD 

33%: nuclis + petites agulles estellades. 
45%: les agulles creixen però tenen imperfeccions 

GIII43 0,6 1:3 
30%: CM que creixen però s’acaben fonent. 

60%: després de fondre’s el precipitat i aparèixer un de 
nou, es donen formes hexagonals. 

GIII44 0,8 1:4 
33%: moltes esferulites per tota la gota. 

60%: precipitat mitjà però res útil. 

Amb aquest pèptid s’han obtingut sempre, com a mínim, precipitats birefringents. No s’ha pogut optimitzar les proves i no s’ha 
aconseguit reduir la nucleació i donar el creixement d’un cristall. Caldria provar altres condicions. 
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B.3.3. AT2A2T2A2T amb diferents fàrmacs 

Taula B.5. Condicions i resultats per a les gotes de les sèries H, I, J i les seves optimitzacions. 

AT2A2T2A2T + Clorhexidina – SÈRIE H 

Temperatura = 10ºC (temperades 1 dia) i 4ºC la resta  

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

H1 

0,2 

0,1 2:1 7 
25 mM 

MES 

6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% 
IP 

20 a 64% 
MPD (+IP) 

40%: conjunt BR difós. Acaba sent precipitat 
que creix de forma irregular (CL) 

H3 

0,2 1:1 

7 
25 mM 

MES 
10 mM 
MgCl2 

7,5% 
IP 

45%: precipitat BR i un pellet allargat (CL). 3 
dies després apareixen més pellets grans, però 

cap brilla. 

H4 15 
25 mM 

Cac 
20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

45%: precipitat BR fi. S’afegeix IP per ajudar a 
que creixin definidament. 

47%+5%IP: moltes agulles petites i el 
precipitat creix de forma irregular (CL). 

H5 

0,4 1:2 

7 
25 mM 

MES 
10 mM 
MgCl2 

7,5% 
IP 

20 a 55% 
MPD (+IP) 

45%: poques agulles amples. 
47%: creixen fins ser rombes de vèrtexs 

arrodonits. 
Accident – la gota es divideix 

H6 15 
25 mM 

Cac 
20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

20 a 64% 
MPD (+IP) 

45%: precipitat petit. S’afegeix IP 5% i 
apareixen miniagulles per tota la gota. No 

creixen. 

H7 
0,8 1:4 

7 
25 mM 

MES 
10 mM 
MgCl2 

7,5% 
IP 

20 a 45% 
MPD (+IP) 

45%+IP: precipitat fi. 
Es perd la gota. 

H8 15 
25 mM 

Cac 
20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

20 a 64% 
MPD (+IP) 

45%: precipitat fi. S’afegeix IP i apareixen 
agulles per tota la gota.  

H9 

1,6 1:8 

7 
25 mM 

MES 
10 mM 
MgCl2 

7,5% 
IP 

20 a 45% 
MPD (+IP) 

En afegir fàrmac a la gota, es forma una fase 
densa blanca que s’agrupa després en cúmuls 

negres BR. 
45%: Es perd la gota. 

H10 15 
25 mM 

Cac 
20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

20 a 62% 
MPD (+IP) 

47%+5%IP: agulles grans per tota la gota. Amb 
el temps s’allarguen i brillen però no són 

homogènies. Se’n fa una sèrie optimitzada.  

SÈRIE I 

La sèrie I es basa en la H amb Natrix 7 però es fan modificacions: “s”, que contenen 0,1 mM d’espermina i “T”, on les gotes es tenien 
més temps a temperatures superiors (10 i 8ºC). A totes les gotes van sortir cúmuls negres birefringents després de la seva preparació. 

Temperatura = 10ºC fins que es dissolen els cúmuls BR (o es redueixen). Llavors es baixen a 8ºC i més tard a 4ºC. 

I2 

0,2 

0,4 1:2 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% 
IP 

25 a 55% 
MPD 
(+IP) 

45%+IP: agulles trencades a la perifèria. 
Creixen però és CL, extrems arrodonits i 

no brillen massa. 

I2S 
45%+IP: cúmul central gran de CL. 46%: 

apareixen pellets i agulles, són definides i 
brillants fins que creixen. 

I2T 
45%+IP: partícules BR estellades. Van 

apareixent agulles poc brillants, tot és CL 
arrodonit. Es perd la gota.  

I4 

0,8 1:4 

43%+IP: petites agulles per tota la gota i 
alguns prismes. No milloren, son 

transparents i arrodonits (CL). 

I4S 
43%+IP: miniagulles. Són definides però 

es tornen CL en créixer.  

I4T 
45%+IP: CL a la perifèria. Es fon i torna a 

aparèixer. 

I8 
1,6 1:8 

25 a 50% 
MPD 
(+IP) 

42%+IP: moltes agulles CL, que creixen 
fins ser rombes irregulars. 

I8T 
42%+IP: agulles fines que creixen formant 

CL. 

L’espermina fa que es formin els cúmuls negres amb més facilitat, però s’obté el mateix precipitat cristal·lí que sense. 
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SÈRIE H10X – Optimització de la gota H10 

Temperatura = 10/15ºC fins que es dissolen els cúmuls BR (o es redueixen). Llavors es baixen a 8ºC i més tard a 4ºC. 

Es fan 3 rèpliques i 2 amb la meitat de concentració de complex per evitar la precipitació de cúmuls negres. Pou inicial alt. 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Tampó de 
cristal·lització 

Pou Observacions 

H101 

0,2 1,6 

1:8 Igual que H10 
40 a 46% 
MPD (+IP) 

Quan es va afegir el fàrmac a la gota (sense espermina), es va 
formar un vel blanc. 2 dies després s’havien format els cúmuls 

negres ja vistos i precipitat BR en forma d’eriçons. Això indica que va 
precipitar massa ràpid. Aquestes gotes poden servir si apareixen 

cristalls lentament que coexisteixin amb el precipitat. 

H102 

H103 

H104 
0,1 0,8 

H105 

Tot i que a la H10 es va obtenir precipitat amb un pou de 47%, començar amb 40% és una condició massa brusca.  

SÈRIE J – Screening de pH amb diferents Natrix 

Contenen 0,1 mM d’espermina. S’indica l’aparició inicial de cúmuls amb “*”. 

Temperatura, disminució progressiva: 10/15ºC fins que es dissolen els cúmuls BR (o es redueixen). 8ºC > 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

J1 

0,2 0,4 1:2 

N10 
25 mM 

MES 

6 

2,5 mM 
MgCl2 

2,5% PEG 
4000 

20 a 50% 
MPD  

*. 46%, 4ºC: precipitat cristal·lí. 
Evoluciona a petites agulles. 

J2 N15 

25 mM 
Cac 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

20 a 50% 
MPD 
(+IP) 

*. 48%: s’observa un sol nucli. 
50%: monocristall de vèrtexs bastant 
definits però poc brillant. S’afegeix IP 
i no millora, però apareixen agulles i 

prismes molt brillants, de mida 
menor. El cristall inicial té 

imperfeccions internes, la resta es 
fonen bastant. Se’n fan 2 seedings i 

una optimització. 

J3 N16 
20 mM 
MgAc 

15% MPD 
20 a 61% 

MPD 
(+IP) 

60%: cristall rectangular semblant al 
de la J2 però més petit i una agulla. 

Brillen poc. Creixen però perden 
definició (CL). 

J4 N22 
6,5 

40 mM 
MoAc 

7,5% PEG 
400 

20 a 60% 
MPD  

57%: precipitat fi, nucleació 
excessiva.  

J5 N25 
40 mM 
MgAc 

15% PEG 
4000 

20 a 40% 
MPD  

*. 20%, 10ºC: fines lamel·les per tota 
la gota i esferulites. 

J6 N31 
25 mM 
HEPES 

7 
2,5 mM 
MgCl2 

12,5% 
PEG 500 

20 a 60% 
MPD 

56%: apareixen nuclis BR. 
Es perd la gota. 

J7 N42 

25 mM 
Tris 

7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 
20 a 55% 

MPD 
(+IP)  

*. 50%, 4ºC: prismes 
quadrats/rectangulars molt rectes i 

brillants però petits. No creixen. 

J8 N43 
25 mM + 

5 mM 
5% MPD 

20 a 60% 
MPD 

56%: 3 agulles petites i brillants. 
Creixen lateralment fins ser hexàgons 

aixafats. Creixen poc i perden 
lluentor.  

J9 N46 8,5 
2,5 mM 
MgSO4 

17,5% 
1,6-Hex 

20 a 60% 
MPD 

Tèrbola. 

Rèpliques J2 

Inicialment planificades per fer seedings de la gota J2. Contenen 0,1 mM d’espermina. Apareix un vel blanc que passa a ser precipitat 
amorf. Es decideix no fer els seedings i tractar la gota com dues rèpliques exactes de la càpsula J2.  

Temperatura, disminució progressiva: 10/15ºC fins que es dissolen els cúmuls BR (o es redueixen). 8ºC > 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

sJ2 

0,2 0,4 1:2 

N10 
25 mM 

MES 

6 

2,5 mM 
MgCl2 

2,5% PEG 
4000 

10 a 51% 
MPD  

Inici sense cúmuls. 25%, 8ºC: *.  
50%: poques agulles amples. 

s2J2 N15 
25 mM 

Cac 
20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

20 a 50% 
MPD 

35%: * només 1 cúmul.  
49,5%: 4 petits prismes definits, un 

brilla molt i és molt recte.  
50%: n’apareixen molts més, brillen 

poc. 

 Es reprodueix el %MPD d’aparició de cristalls. Tot i arribar poc a poc a 50%, no es va aconseguir l’aparició d’un monocristall. 
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SÈRIE J2X – Optimització de la gota J2 

Contenen 0,1 mM d’espermina. S’indica l’aparició inicial de cúmuls amb “*”. Es van fer tres rèpliques (1-3) de la gota mare i a les 
altres es va provar diferents proporcions. La J28 té proporció 1:2 però amb el doble de complex que a les altres.  

Temperatura, disminució progressiva: 10/15ºC fins que es dissolen els cúmuls BR (o es redueixen). 8ºC > 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Tampó de 
cristal·lització 

Pou Observacions 

J21 

0,2 

0,4 1:2 

N15, igual 
que per la 

gota J2 
 

20 a 53% MPD (+IP) 

Precipitat amorf tipus pols, però no els cúmuls típics.  
50%, 4ºC: 3 agulles llargues i eixamplades, de les quals una 

es prolonga en una nova agulla més fina encara. Creixen 
però perden definició. 

J22 20 a 54% MPD 
Precipitat amorf. 

51%, 4ºC: cristalls definits centrals i una macla al lateral. 
Acaben sortint agulles però no creixen. 

J23 20 a 54% MPD (+IP) 
Precipitat fi amorf (negre). 

50%, 4ºC: 5 agulles/prismes amples però amb solcs 
(imperfeccions estructurals). Sembla CL, puntes no rectes. 

J24 0,8 1:4 
20 a 53,5% MPD 

(+IP) 

*. 50%: agulles/prismes amples. S’aconsegueix que creixin. 
Hi ha un candidat a ser pescat però amb el temps no 

guanya en definició, tot i afegir IP. L’agulla més llarga s’ha 
escurçat i eixamplat. 

J25 1,6 1:8 20 a 51% MPD (+IP) 
* Molts cúmuls units, per la gran presència de fàrmac (1:8). 
50%: apareixen agulles molt definides. Es fonen i tornen a 

sortir amples però de CL. 

J26 0,2 1:1 20 a 57% MPD 
50%: agulles fines i petites per tota la gota. 

51%: cubs/prismes a la part esquerra. No milloren es 
tornen CL. 

J27 0,6 1:3 20 a 54% MPD (+IP) 
*Uns 10 cúmuls BR negres. 

50%: agulles estellades però grans i brillants. Creixen 
bastant però de forma irregular, és CL.  

J28 0,4 0,8 1:2 20 a 47% MPD 

* 6 cúmuls negres. 
48% (abans que les altres, per tenir doble concentració de 
complex): agulles llargues i fines però estellades. Es fonen 

per ser CL poc brillant. Es baixa pou fins 30%. 
42%: noves agulles molt fines. Creixen fins ser rombes 

allargats, però ho fan sent CL.  
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Taula B.6. Condicions i resultats per a les gotes de la sèrie ICD. 

AT2A2T2A2T + Imidocarb – SÈRIE ICD 

Temperatura: disminució progressiva, 15 i 10ºC. Volum de gota: 5 µl. 

Contenen 0,1 mM d’espermina (ICFD i ICNDs) o 1 mM (ICND i ICNDr)  

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

ICFD 0,2 0,6 1:3 E8 
10 mM 

Cac 
5,5 

5 mM 
MgCl2 

/ 
17 a 50% 

MPD 
45%: blocs de precipitat 

cristal·lí 

ICND 0,22 0,44 1:2 N22 
13,9 mM 

Cac 
6,5 

22,2 mM 
MgAc 

4,17% 
PEG 400 

25 a 15% 
PEG 

2n dia (25%, 15ºC): 
precipitat mitjà amb CM 

ICNDr Repetició 
20 a 15% 

PEG 
20%: plaques BR i 

petites agulles 

ICNDs 0,2 0,4 1:2 N22 
12,5 mM 

Cac 
6,5 

20 mM 
MgAc 

3,75% 
PEG 400 

20 a 32% 
PEG 

23%: precipitat en gran 
quantitat i CM 

Les gotes amb Imidocarb donen fase cristal·lina a % de pou molt baixos quan s’utilitza PEG i habituals amb MPD. Van sortir tan 
ràpidament que es va fer una repetició de l’ICND amb 5% menys de PEG. Tot i així era massa elevat i es va haver de baixar el pou. 

 

Taula B.7. Condicions i resultats per a les gotes de les sèries CD, CDN i les seves optimitzacions. 

AT2A2T2A2T + CDIV32 – SÈRIE CD 

Disminució progressiva de T: 10 > 8 > 4ºC. Sense espermina ni MPD en gotes. 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Pou Observacions 

CD12 

0,2 

0,4 1:2 

CD-1 

25 mM 
cac 

6,5 

5 mM 
MgCl2 

25 a 65%  
MPD 

65%: mini agulles per tota la gota 
(excessiva nucleació). 

CD14 0,8 1:4 35%: SF 

CD18 1,6 1:8 30%: SF 

CD22 0,4 1:2 

CD-2 
1 mM 
MnCl2 

Gota clara 

CD24 0,8 1:4 52%: SF 

CD28 1,6 1:8 35%: SF 

CD32 0,4 1:2 
CD-3 

2 mM 
MnAc 

Gota clara 

CD34 0,8 1:4 52%: SF 

Només es va obtenir fase cristal·lina a la primera gota i amb un %MPD del pou molt elevat. Les següents gotes es van provar amb 
espermina per provocar una precipitació a menors pous. 

Repeticions amb 0,1 mM d’espermina 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Pou Observacions 

CD12s 

0,2 

0,4 1:2 

CD-1 

25 mM 
cac 

6,5 

5 mM 
MgCl2 

30 a 61% 
MPD 

60%: precipitat cristal·lí, alta nucleació. 

CD14s 0,8 1:4 
30 a 65% 

MPD 
32%: SF. 

35%: CM a cada gota de la SF. 

CD22s 0,4 1:2 
CD-2 

1 mM 
MnCl2 

30 a 61% 
MPD 

Tèrbola i SF. 
60%: precipitat cristal·lí a la SF. 

CD24s 0,8 1:4 

30 a 65% 
MPD 

44%: SF 

CD32s 0,4 1:2 
CD-3 

2 mM 
MnAc 

Tèrbola. 
65%: mini agulles per tota la gota. 

CD34s 0,8 1:4 44%: SF 

Es va aconseguir reduir el %MPD on surt precipitat cristal·lí i que sortís almenys separació de fases. Es va decidir fer un screening amb 
altres pH’s i amb precipitat a la gota. 
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SÈRIE CDN – Screening amb diferents solucions Natrix 

Disminució progressiva de T: 10 > 8 > 4ºC. Contenen 0,1 mM d’espermina 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

CDN11 

0,2 

0,2 1:1 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 
25 a 60% 
MPD + IP 

52+5%: petits cristalls. 
54+5%: han crescut i apareix una 

agulla fina molt definida. 
Amb el temps queden agulles 

amples estellades de CL. 

CDN12 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

25 a 60% 
MPD 

60%: poques agulles llargues 
però irregulars. Se’n fa una sèrie 

d’optimització. 

CDN13 16  6 
20 mM 
MgAc 

15% 
MPD 

25 a 62% 
MPD 

57%: agulles irregulars 
eixamplades. 

CDN14 42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 
25 a 62% 
MPD (+IP) 

60+5%: microprecipitat cristal·lí. 
Es fon i es baixa a 55% (no IP). 

58%: agulles amples de CL. 
62%: moltes agulles petites i CL 

per la perifèria. 

CDN15 43  7,5 
25 mM 
+ 5 mM 

5% 
MPD 

25 a 65% 
MPD (+IP) 

60%: agulles irregulars tipus 
CDN12. 

62%: agulles mini per tota la 
gota. 

CDN21 

0,4 1:2 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 
25 a 50% 
MPD + IP 

45+5%: SF amb CM. 
50+5%: precipitat cristal·lí. 

CDN22 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

25 a 50% 
MPD (+IP) 

60%: precipitat cristal·lí irregular. 

CDN23 16  6 
20 mM 
MgAc 

15% 
MPD 

25 a 60% 
MPD 

55%: precipitat cristal·lí. 

CDN24 42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 
25 a 61% 
MPD (+IP) 

60+5%: precipitat cristal·lí. Es fon 
i es baixa a 55% sense IP. 
60%: sectors circulars a la 

perifèria. 

CDN25 43  7,5 
25 mM 
+ 5 mM 

5% 
MPD 

25 a 62% 
MPD 

60%: precipitat fi cristal·lí. Es fon 
i es baixa el pou. 

55%: surt el mateix. 

CDN31 

0,8 1:4 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 
25 a 58% 
MPD (+IP) 

25+5%: moltes esferulites.  
40+5%: No milloren; es fon la 
gota i es baixa el pou a 20%. 

58%: precipitat cristal·lí. 

CDN32 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

25 a 60% 
MPD 

30%: SF. 
58%: petites agulles i precipitat 

cristal·lí per tota la gota. 

CDN33 16  6 
20 mM 
MgAc 

15% 
MPD 

25 a 60% 
MPD 

54%: precipitat cristal·lí de mida 
mitjana 

CDN34 42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 
25 a 59% 
MPD (+IP) 

30+5%: SF. 
58%: precipitat cristal·lí. 

CDN35 43  7,5 
25 mM 
+ 5 mM 

5% 
MPD 

25 a 58% 
MPD 

58%: precipitat cristal·lí. 

CDP16 0,1 1,6 1:16 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

25 a 69% 
MPD 

Prova de precipitació. 
25%: Precipitat amorf. 

El resultat és millor que a les sèries anteriors amb aquest fàrmac, però la nucleació és massa alta i es dóna precipitat cristal·lí de mida 
petita. La gota CDN12 va donar poques agulles però irregulars i per això es va fer una optimització a partir de la seva composició. 

 Optimització de la gota CDN12 

Disminució progressiva de T: 10 > 8 > 4ºC. Contenen 0,1 mM d’espermina 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Pou Observacions 

CDN121 
0,2 0,2 

1:1 
Condicions de la 

gota CDN12 

50 a 61% MPD 
57%: agulles mitjanes (van sortir overnight). No 

milloren. 

CDN122 50 a 58% MPD 57%: poques agulles però CL. 

CDN123 
0,4 0,4 

40 a 50% MPD 42%: moltes agulles petites per tota la gota. 

CDN124 40 a 53% MPD 
40%: petit precipitat cristal·lí.  

50%: agulles torsionades. 
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B.3.4. CGA2T2A2T2CG amb proteïna HMGA1a(50-91) i clorhexidina 

Taula B.8. Condicions i resultats per a les gotes de la sèrie ZD. 

CGA2T2A2T2CG + HMGA1a(50-91) – SÈRIE ZD 

Temperatura: adaptació a 10ºC la primera setmana, després a 4ºC. Totes les gotes contenen 0,25 mM NiCl2 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

ZDA11 0,4 

0,4 

1:1 

Tampó 
adaptat A 

25 mM 
Cac 

6,5 
50 MgAc + 

0,25 mM NiCl2 
/ 

20 a 60% 
MPD 

SF marcada 

ZDA12 0,2 1:2 Gota clara 

ZDA21 0,8 2:1 
60%: cúmuls esfèrics de 
precipitat cristal·lí. SF. 

ZDB11 0,4 1:1 
Tampó 

adaptat B 
25 mM 

Cac 
6,5 

50 MgAc + 
0,25 mM NiCl2 

5% 
MPD 

SF marcada 

ZDB12 0,2 1:2 

ZDB21 0,8 2:1 

ZDN11 0,4 1:1 

N43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM + 5 
mM + 

0,25 mM NiCl2 

5% 
MPD 

ZDN12 0,2 1:2 

ZDN21 0,8 2:1 

 

Taula B.9. Condicions i resultats per a les gotes de la sèrie JD. 

CGA2T2A2T2CG + Clorhexidina - SÈRIE JD 

Contenen 0,1 mM d’espermina. S’indica l’aparició inicial de cúmuls amb “*”. 

Temperatura, disminució progressiva: 10/15ºC fins que es dissolen els cúmuls BR (o es redueixen). 8ºC > 4ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

JD1 

0,2 0,4 1:2 

N10 
25 mM 

MES 

6 

2,5 mM 
MgCl2 

2,5% PEG 
4000 

20 a 50% 
MPD  

*. 44%: precipitat cristal·lí amb 
molta nucleació. 

JD2 N15 

25 mM 
Cac 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

20 a 45% 
MPD  

30%: precipitat mitjà cristal·lí en 
forma de crestes.  

JD3 N16 
20 mM 
MgAc 

15% MPD 
20 a 60% 

MPD 
47,5%: precipitat cristal·lí. 

JD4 N22 

6,5 

40 mM 
MoAc 

7,5% PEG 
400 

20 a 60% 
MPD 

47,5%: precipitat cristal·lí, 
esferulites (CM). 

JD5 N25 
40 mM 
MgAc 

15% PEG 
4000 

20 a 40% 
MPD 

20%: escames de precipitat 
cristal·lí (formes típiques amb PEG) 

JD6 N31 
25 mM 
HEPES 

7 
2,5 mM 
MgCl2 

12,5% 
PEG 500 

20 a 60% 
MPD 

50%: nuclis brillants BR. 

JD7 N42 

25 mM 
Tris 

7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 
* , es dissolen una mica. 

50%+IP: molt precipitat en pols. 

JD8 N43 
25 mM + 

5 mM 
5% MPD 

Precipitat negre en pols.  
54%, 8ºC: precipitat cristal·lí mitjà 

per tota la gota. Es fon per 
excessiva nucleació.  

Reapareixen a 52,5% però igual. 

JD9 N46 8,5 
2,5 mM 
MgSO4 

17,5% 
1,6-Hex 

54%: precipitat cristal·lí d’alta 
nucleació. 

La sèrie germana J va donar millors resultats en les mateixes condicions. Per aquesta raó, es va decidir fent complexos de 
clorhexidina amb l’altre oligonucleòtid.  
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B.3.5. (AT)2GC(AT)2 amb imidocarb 

Taula B.10. Condicions i resultats per a les gotes de les sèries ICN i ICF. 

(AT)2GC(AT)2 + Imidocarb – SÈRIE ICN 

Temperatura: disminució progressiva, 11 i 4ºC. Volum de gota: 5 µl. 

Contenen 1 mM d’espermina 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

ICN 0,2 0,4 1:2 N22 
12,5 mM 

Cac 
6,5 

20 mM 
MgAc 

3,75% 
PEG 400 

25 a 26% 
PEG 

25%: 13 prismes allargats. 
Es va pescar el cristall que 
presentava més brillantor. 

ICNP1 
Rèplica de la gota ICN. S’hi va afegir 0,5 µl d’HMGA1a(Δ50-91) després de sortir 
els cristalls (volum final de gota de 5,5 µl). És la gota a partir de la qual es fa la 

transferència de petites agulles a gotes rèplica.  

25 a 26% 
PEG 

25%: 5 barres grans però 
amb solcs interns. 

Després d’afegir proteïna 
van canviar i van sortir 

agulles i barres dels cristalls 
existents. No eren prou 
bons com per difractar. 

ICNP2 
Rèplica d’ICN, però inicialment amb proteïna (0,211 mM HMGA1a(Δ50-91), 

relació molar DNA-proteïna- imidocarb d’1:1:2). 
25 a 50% 

PEG 
25%: SF. 

ICNP3 
Rèplica d’ICNP2 però sense imidocarb (relació molar 1:1:0). Es pretén afegir 

fàrmac si es dóna l’aparició de cristalls de complex DNA-proteïna. 
25 a 26% 

PEG 
25%: SF. No s’afegeix 

imidocarb. 

ICNP4A 
Rèplica d’ICNP2. Es fa un macroseeding 72h després de la creació de la gota 

afegint una agulla provinent de la càpsula ICNP1.  
15 a 22% 

PEG 

15%: SF. 72h: seeding. 
2 setmanes: feixos 
d’agulles petites. 

ICNP4B 
Rèplica d’ICNP2. Es fa un macroseeding 72h després de la creació de la gota 

afegint una agulla provinent de la càpsula ICNP1. 
15 a 22% 

PEG 

15%: SF. 72h: seeding. 
2 setmanes: agulles 
amples definides. 

22%: dos cristalls són 
pescats.  

ICNP5A 
Rèplica d’ICNP3. Es fa un macroseeding 72h després de la creació de la gota 

afegint una agulla provinent de la càpsula ICNP1. 
15 a 50% 

PEG 
15%: SF. 72h: seeding. 
No apareixen cristalls. 

ICNP5B 
Rèplica d’ICNP3. Es fa un macroseeding 72h després de la creació de la gota 

afegint una agulla provinent de la càpsula ICNP1. 
15 a 50% 

PEG 
15%: SF. 72h: seeding. 
No apareixen cristalls. 

ICNP6A 
Rèplica d’ICN. Es fa un macroseeding 72h després de la creació de la gota 

afegint una agulla provinent de la càpsula ICNP1. 
15 a 25% 

PEG 
15%: SF. 72h: seeding. 

2 setmanes: grans agulles. 

ICNP6B 
Rèplica d’ICN. Es fa un macroseeding 72h després de la creació de la gota 

afegint una agulla provinent de la càpsula ICNP1. 
15 a 25% 

PEG 

15%: SF. 72h: seeding. 
2 setmanes: grans feixos 
d’agulles llargues, hi ha 

massa cristalls. 

(AT)2GC(AT)2 + Imidocarb – SÈRIE ICF 

Temperatura: disminució progressiva, 11 i 4ºC. Volum de gota: 5 µl. 

Contenen 0,1 mM d’espermina 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

ICF 0,2 0,6 1:3 E8 
10 mM 

Cac 
5,5 

5 mM 
MgCl2 

/ 
17 a 
18% 
MPD 

17%: gota tèrbola.  
18%: diverses agulles, algunes més 

amples. Uns dies després se’n 
pesquen dues agulles molt brillants i 
definides. Una d’aquestes és la que 

es va difractar (sincrotró ALBA) i 
estudiar en aquest projecte. 

ICFP 
Rèplica de la gota ICF. Després de la pesca de cristalls s’afegeixen 0,5 

µl de proteïna. 

17 a 
30% 
MPD 

30%: agulles fines i llargues. 1 mes 
després se’n pesquen 3. Després 

d’afegir proteïna,  tots els cristalls es 
fonen i queda SF.  

 



Pàg. 132  Memòria 

 

B.3.6. (AT)2CG(AT)2 amb diferents fàrmacs 

Taula B.11. Condicions i resultats per a les gotes de la sèrie ICR. 

(AT)2CG(AT)2 + Imidocarb – SÈRIE ICR 

Temperatura: disminució progressiva, 15 i 10ºC. Volum de gota: 5 µl. 

Contenen 0,1 mM d’espermina (ICFR i ICNRs) o 1 mM (ICNRi ICNRr)  

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop 

Solució 
tampó 

Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

ICFR 0,2 0,6 1:3 Elsa 8 
10 mM 

Cac 
5,5 

5 mM 
MgCl2 

/ 
17 a 49% 

MPD 
46%: làmines rectangulars 

ICNR 0,22 0,44 1:2 N22 
13,9 mM 

Cac 
6,5 

22,2 mM 
MgAc 

4,17% 
PEG 400 

25 a 15% 
PEG 

2n dia (25%): grans agulles 
BR però CL. 

ICNRr Repetició 
20 a 27% 

PEG 
25%: agregats BR 

ICNRs 0,2 0,4 1:2 N22 
12,5 mM 

Cac 
6,5 

20 mM 
MgAc 

3,75% 
PEG 400 

20 a 24% 
PEG 

22%: agregats BR 

Taula B.12. Condicions i resultats per a les gotes de la sèrie CDR. 

(AT)2CG(AT)2 + CDIV32 – SÈRIE CDR 

Temperatura: disminució progressiva, 15, 10 i 8ºC 

Càpsula 
CDNA 

(mM) 
CLL 

(mM) 
Prop Natrix Tampó pH Sal Prec Pou Observacions 

CDR11 

0,2 0,2 1:1 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 

 20 a 61% 
MPD 

60%: tèrbola 
61%: precipitat amorf 

CDR12 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

CDR13 16 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgAc 

15% 
MPD 

CDR14 42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 60%: precipitat amorf 

CDR15 43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM + 
5 mM 

5% 
MPD 

61%: precipitat amorf amb petits 
cristalls definits 

CDR21 

 0,4 1:2 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 

20 a 57% 
MPD 

45%: cúmuls birefringents i 
precipitat amorf 

CDR22 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 55%: Precipitat amorf i separació 

de fases 
CDR23 16 

25 mM 
Cac 

6 
20 mM 
MgAc 

15% 
MPD 

CDR24 42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 

50%: agulles fines aglomerades.  
57%: s’eixamplen.  

Tenen un aspecte d’agulles amb 
vores rectangulars molt definides i 
amb un solc transversal. S’hi van 

pescar 3 cristalls. 

CDR25 43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM + 
5 mM 

5% 
MPD 

55%: agulles rectangulars i 
precipitat amorf.  

CDR31 

0,4 0,4 1:1 

7 
25 mM 

MES 
6 

10 mM 
MgCl2 

7,5% IP 

20 a 56% 
MPD 

55%: Precipitat amorf amb agregats 
cristal·lins brillants 

CDR32 15 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgCl2 

2,5% 
MPD 

56%: precipitat amorf (pols) 

CDR33 16 
25 mM 

Cac 
6 

20 mM 
MgAc 

15% 
MPD 

CDR34 42 
25 mM 

Tris 
7,5 

5 mM 
MgCl2 

2,5% IP 
55%: moltes agulles grans. Es 

fonen. Reapareixen de CL. 

CDR35 43 
25 mM 

Tris 
7,5 

25 mM + 
5 mM 

5% 
MPD 

55%: agulles rectangulars.  
56%: apareix precipitat amorf 
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Annex C: Avaluació econòmica 

L’estudi econòmic d’aquest projecte pretén aportar informació sobre els costos associats amb el 

desenvolupament de les diverses tasques. S’han considerat els següents aspectes: reactius i 

consumibles, equips, despeses generals i personal. A continuació es descriu cada apartat i s’hi detalla 

els costos parcials i totals. Aquells conceptes que suposen un import negligible (<1€) no s’han tingut 

en compte.   

a) Reactius i consumibles. S’hi inclouen els productes químics i els materials consumibles emprats 

durant l’expressió i purificació de la proteïna (gels electroforètics inclosos) i durant la realització dels 

assajos cristal·logràfics. Per als reactius s’aplica un factor d’ús que correspon a la fracció del lot 

consumida i per als consumibles s’indica el nombre d’unitats utilitzades. El fàrmac CDIV32 i 

l’imidocarb van ser cedits gratuïtament per l’Institut de Química Mèdica del CSIC (Madrid) i Espai 

Vet (Viladecans), respectivament. 

Taula C.1. Costos per a reactius.  

 
Productes Quantitat lot Preu lot (€) Factor d'ús Cost (€) 

 EXPRESSIÓ I PURIFICACIÓ 

Medi LB 

Triptona 500 g 48,15 0,1 4,82 

Extracte de llevat 500 g 24,00 0,1 2,40 

NaCl 500 g 30,60 0,05 1,53 

IPTG 1 g 91,80 0,1 9,18 

Reactius tractament sediment 
bacterià 

Àcid perclòric 500 ml 58,30 0,08 4,66 

TCA 100 g 29,50 1 29,50 

Acetona 1000 ml 18,31 0,6 10,99 

Resina columna CM52 500 g 322,00 0,004 1,29 

Reactius gels electroforesi 

Acrilamida 500 g 157,00 0,5 78,50 

Bisacrilamida 100 g 89,42 0,6 53,65 

Tris 1000 g 65,48 0,07 4,58 

SDS 100 g 82,80 0,016 1,32 

PSA 5 g 12,21 0,25 3,05 

Urea 150 ml 67,80 0,02 1,36 

Reactius tampó cubeta 

Tris 1000 g 65,48 0,15 9,82 

Glicina 1000 ml 84,20 0,72 60,62 

SDS 100 g 82,80 0,25 20,70 

Reactius tampó mostres Mercaptoetanol 100 ml 35,70 0,03 1,07 

Reactius solució tenyidora i 
destenyidora 

Isopropanol 1 l 19,90 0,4 7,96 

Àcid acètic 1 l 14,20 0,4 5,68 

Blau coomassie 100 g 135,50 0,05 6,78 
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Metanol 1 l 23,40 0,5 11,70 

SUBTOTAL 331,16 

 CRISTAL·LOGRAFIA 

Oligonucleòtids 

AT2A2T2A2T 4 mg 900,00 0,075 67,50 

(AT)3GA3(AT)3 4 mg 900.00 0.01 9.00 

CGA2T2A2T2CG 4 mg 900.00 0.01 9.00 

(AT)2CG(AT)2 4 mg 900.00 0.01 9.00 

(AT)2GC(AT)2 4 mg 900.00 0.005 4.50 

Pèptids 
KRPRGRP 1 mg 684,06 0,005 3,42 

RKPRGRPKK 1 mg 708,86 0,01 7,09 

Precipitants 

MPD 500 ml 44,3 2,00 88,60 

Isopropanol 1000 ml 19,90 0,2 3,98 

PEG 400 1000 ml 30,74 0,05 1,54 

PEG 4000 250 g 15,50 0,2 3,10 

Tampons Natrix 0,5 ml/tampó 140,00 0,06 8,40 

Nitrogen líquid 
 

1 l 0,72 3,00 2,16 

SUBTOTAL 217,29 

TOTAL 548,45 

 

Taula C.2. Costos per a consumibles.  

 
Preu unitari (€) Unitats Cost (€) 

Carcassa columna vidre 154,00 1 15,40 

Vivaspin 6 ml 4,20 4 16,78 

Vivaspin 20 ml 8,39 4 33,57 

Columna Superdex 24 ml 1870,00 1 187 

Eppendorfs (bosses) 69,30 1 69,30 

Puntes pipetes blaves (bosses) 21,66 1,5 32,49 

Puntes pipetes grogues (bosses) 13,68 1,5 20,52 

Puntes pipetes blanques (bosses) 11,80 1,5 17,70 

Càpsules cristal·lització 0,12 210 25,20 

Crioloop 7,50 1 7,50 

Altres (filtres, xeringues…) 15,00 1 15,00 

TOTAL 440,46 
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b) Equips. S'ha suposat un període d’amortització de 10 anys per a cada aparell i s’ha tingut en 

compte el temps que ha durat el projecte (20 mesos). També s’ha considerat el nombre de persones 

que han utilitzat cada equip i quin ús se n’ha fet en aquest projecte. Tots això s’ha reflectit en un 

factor d’ús aproximat que, multiplicat pel preu de cada equip, dóna una idea dels costos associats.  

Un dels conceptes més importants en projectes de cristal·lografia és l’anàlisi a instal·lacions sincrotró, 

que suposen un elevat cost per sessió. Però, en a quest cas, el temps de sincrotró va ser gratuït per 

haver aconseguit la màxima puntuació a les sol·licituds presentades a nivell europeu. 

A la Taula C.3 es pot veure el desglossament de costos i el cost total d’equipament.  

Taula C.3. Costos per a consumibles.  

 
Preu (€) Factor d'ús Cost (€) 

Nevera 4ºC 500 0,1 50 

Congelador -20ºC 600 0,1 60 

Incubadora/agitador 37ºC 8900 0,1 890 

Rentaplats laboratori 4840 0,05 242 

Purificador d'aigua 6300 0,02 126 

Escàner de gels Gel Doc XR 10579 0,1 1057,9 

Akta Purifier GE Healthcare 38330 0,1 3833 

Armari refrigerat FPLC 3750 0,1 375 

Pipeta hamilton 58 0,1 5,8 

Font elèctrica electroforesi 720 0,1 72 

Cubetes electroforesi 1230 0,1 123 

Micròfuga 1000 0,1 100 

Mini-centrífuga 160 0,1 16 

Centrífuga 26750 0,05 1337,5 

Rotors 13700 0,02 274 

pHmetre 1500 0,05 75 

Balança precisió 1000 0,05 50 

Agitador magnètic 200 0,1 20 

Micropipetes 1400 0,1 140 

Recipients de laboratori 200 0,1 20 

Microscopis òptics 20000 0,05 1000 

Nevera 4ºC cambra freda 500 0,1 50 

Ordinadors processat dades 900 0,02 18 

TOTAL 9935,2 
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c) Personal. Es tenen en compte les hores imputades en aquest projecte per part de l’investigador i 

de les dues directores.  

Taula C.4. Costos del personal implicat en aquest projecte. 

Personal €/h h Cost (€) 

Investigador 18 2000 36000 

Directores 32 100 3200 

TOTAL 39200 

 

d) Despeses generals.  Es consideren com a despeses l’electricitat, l’aigua, el material bàsic de 

laboratori i d’oficina, etc. S’ha pres un valor del 5% de la suma dels costos anteriors. 

D’aquesta manera, els costos subtotals i el cost total associats al projecte són els mostrats a la Taula 

C.5. 

Taula C.5. Cost total desglossat del projecte. 

Personal €/h Cost (€) 

Reactius 
Expressió i purificació 330 

Cristal·lografia 217 

Consumibles Expressió, purificació i cristal·lografia 440 

Equips Totes les etapes del projecte 9935 

Personal 
 

39200 

Despeses generals 
 

2506 

COST TOTAL 52630 

 

Per tant, el cost total aproximat del present projecte és d’uns 52630€. Un 75% d’aquest correspon al 

gran nombre d’hores de personal, ja que els projectes de cristal·lografia i les purificacions de proteïna 

requereixen molt de temps i dedicació. L’altra gran part correspon als equips (un 20%), ja que s’ha 

requerit màquines molt específiques i precises que garanteixin la qualitat de les tasques realitzades.  
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Annex D: Impacte ambiental 
 

En aquest apartat es fa una referència a l’impacte que pot ocasionar el projecte a l’entorn. Seguint la 

guia “Consideraciones ambientales para los PFC” [28], s’entén com entorn el conjunt de persones, 

ecosistemes, béns, cultura, estructura socioeconòmica, etc. que defineixen el marc d’actuacions 

d’un projecte.  

Cal tenir en compte que el treball realitzat correspon a una fase prèvia d’investigació al laboratori, 

que en qualsevol dels casos no és aplicable a escala industrial. Per tant, s’ha volgut considerar també 

l’impacte ambiental durant l’etapa d’experimentació al laboratori. 

a) Avaluació de l’impacte ambiental dels resultats 

Tant les obtencions i purificacions com els assajos cristal·logràfics realitzats en aquest projecte són 

experiments previs necessaris per a poder arribar a conèixer l’estructura tridimensional dels 

complexos proteïna-DNA, pèptid-DNA i MGBD-DNA estudiats. Les proteïnes HMGA estan 

involucrades en molts processos cel·lulars normals, però també tenen una influència en processos 

patològics com ara el càncer. Un coneixement exhaustiu de l’estructura que assoleix un complex 

d’aquesta proteïna amb el DNA podria ser molt positiu en la lluita contra el càncer.  

Aquest camp d’estudi no dóna aplicacions immediates per a la obtenció de nous fàrmacs o 

productes aptes per a la seva comercialització, sinó que proporciona una base de coneixements 

auxiliar per a posteriors descobriments en aquest camp. Conseqüentment, els resultats obtinguts en 

aquest projecte no donen un impacte social immediat però sí fan de suport a recerques que podrien 

implicar un avanç científic positiu per a la societat.  

b) Avaluació de l’impacte ambiental de l’experimentació  

Els aspectes que poden crear una alteració més important tant al medi ambient com a la salut 

personal són, majorment, els productes químics manipulats en aquest projecte. D’acord amb les 

bones pràctiques de laboratori, s’han seguit sempre les precaucions necessàries per a la seva 

manipulació i recollida dels residus. Tot i així, cal tenir en compte que les quantitats emprades, 

sobretot en cristal·lografia, són de baix ordre i no suposen ni un gran consum ni la generació de 

grans quantitats de residus.     
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Els processos als quals s’utilitzen els productes amb un impacte ambiental potencialment major són 

els següents: 

- Cultius de bacteris: les restes dels cultius líquids i les plaques d’agar es desinfecten amb lleixiu per 

evitar la proliferació de bacteris abans de descartar-los.  

- Tractament del sediment bacterià: aquest procediment es porta a terme utilitzant àcid perclòric 

(HClO4) i Tritó-100. Ambdós productes són irritants i nocius, tot i que s’utilitzen en concentracions 

prou baixes com per a què no comporti un risc significatiu. També es treballa amb TCA, que és 

corrosiu i perillós pel medi ambient.  

- Preparació de les mostres per electroforesi: un dels components és el β-mercaptoetanol, que conté 

un grup tiol. Per manipular aquest compost a més de fer servir mascareta, ulleres de protecció i 

guants, cal treballar a la campana per evitar dispersió de males olors. Tot i així es treballa amb 

concentracions força diluïdes.  

- Preparació dels gels electroforètics: per a polimeritzar els gels s’utilitzen solucions d’acrilamida, que 

s’han preparat dissolent acrilamida en pols. Aquest producte és inflamable, pot produir gasos tòxics i 

irritar els ulls, la pell i el tracte respiratori. És una substància neurotòxica, que pot provocar 

problemes greus si s’està exposat prolongadament. Per tot això, és imprescindible manipular-la amb 

molta cura mentre es prepara la dissolució, utilitzant guants, bata, màscara i ulleres. Per minimitzar 

la manipulació d’acrilamida en pols, es prepara un estoc relativament gran de la dissolució i es 

conserva a la nevera. Quan l’acrilamida polimeritza deixa de ser perillosa.  

- Congelació i difracció de cristalls: durant aquestes etapes s’utilitza nitrogen líquid per a la 

conservació dels cristalls. El nitrogen líquid produeix gasos inerts que, a altes concentracions, 

podrien ocasionar riscos d’asfíxia. Per això s’ha treballat en una sala dotada d’un extractor de gasos, 

amb la finalitat de dispersar els gasos inerts i evitar arribar a concentracions perilloses.  

Els residus han estat gestionats per l’empresa EcoCat. Les pautes seguides per a la separació de 

residus, així com per a la seva classificació es poden trobar a: http://www.upc.edu/sostenible2015/ 

ambits/la-gestio-interna/residus/gestio-de-residus-de-laboratori. 
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