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Raigs X, cristalls i ciència
Els Raigs X són radiacions de molt alta
energia: en Superman, des de la ciència ficció,
els utilitzava per desfer els seus enemics o per
veure la roba interior de la Lois. En la realitat, el
teu metge les utilitza per veure els teus ossos,
però… Perquè els fem servir nosaltres?
Gràcies a una tècnica anomenada cristal·lografia
de Raigs X s’ha descobert…
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…i moltes altres estructures i avenços que han
portat a nombrosos científics a guanyar 29 premis
Nobel!

El nostre objectiu és generar
models 3D de proteïnes i ADN
per estudiar la seva estructura i
funció biològica.

Cristal·lització
Per poder veure l’estructura d’una
proteïna farem servir la difracció de Raigs X
sobre cristalls. Aquests ens permeten
mantenir de manera ordenada, en una
mateixa orientació, grans quantitats
d’aquesta.
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Així, un cristall de proteïna és com un
mosaic en tres dimensions, on cada rajola
equivaldria a una proteïna, i totes agrupades
de manera ordenada.

La difracció de Raigs X
Del cristall a l’estructura atòmica


La interacció entre l’ona de raigs X i
la matèria és imprescindible per a
poder observar l’objecte.

Llum visible: longitud d’ona
gran que permet observar
cosos “grans”

Donat que volem observar àtoms
necessitem una longitud d’ona ()
petita, que pugui passar entre
aquests. Els anomenats Raigs X
durs tenen una  de l’ordre de
nanòmetres.

Raigs X Durs: longitud
d’ona petita que permet
observar coses petites



La llum sincrotró
La llum sincrotró són els raigs X durs que
necessitem per poder veure les proteïnes
que conformen el cristall a resolució atòmica.
La producció d’aquests raigs X té lloc en
instal·lacions d’última generació com el
sincrotró ALBA.
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Construcció del model
A partir del patró de difracció, mitjançant la Transformada de Fourier (una funció) i
complexos mètodes computacionals obtenim dades de densitat electrònica. La densitat
electrònica ens permetrà determinar l’estructura atòmica de la proteïna.
I ara
què?
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Des de l’obtenció de proteïna...a la resolució
de la seva estructura

Buscant el fàrmac ideal
La polimerasa dels picornavirus permet la formació
de còpies del seu material genètic i, per tant, la seva
multiplicació.
Les molècules que inhibeixen la seva activitat són
considerades antivirals. Al nostre laboratori
cristal·litzem la proteïna amb la molècula d’ADN per
veure com interaccionen.

Disseny dirigit de fàrmacs
La cristal·lografia ens permet entendre el
mecanisme d’inhibició i dissenyar molècules
més efectives per aturar la infecció vírica.

L’ombra taronja indica la posició del fàrmac unit al
centre actiu de la polimerasa del virus Coxsackie
B3 impedint l’entrada de l’ARN i, per tant, la seva
replicació.

