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La Crio-Microsòpia Electrònica
Què és?

RESOLUTION
REVOLUTION

Es tracta d’una forma de microscòpia electrònica
de transmissió (MET) en la qual la mostra
s’estudia a temperatures criogèniques
(normalment a −195,79 ºC).

La Crio-ME ha trencat la
barrera dels 3Å de resolució!

La biologia estructural l’utilitza per determinar
estructures a alta resolució de biomolècules en
solució. S’ha obtingut una estructura a 1,8 Å de
resolució, abans només possible amb la
cristal·lografia de Raigs X.
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La Microscopia electrònica de transmissió (MET)
La MET funciona sota els mateixos principis que
la microscopia de llum però usa electrons que
viatgen a través del buit al llarg de la columna
del microscopi.
Els electrons travessen la mostra, interaccionen
amb els àtoms de les proteïnes i es desvien del
feix. Després impacten sobre un detector donant
lloc a una imatge d’ombres la foscor de les quals
es correspon a la densitat de cada part de la
mostra.

Sabies que...?
El Premi Nobel de Química 2017 ha
sigut pels tres investigadors que han
dedicat dècades a desenvolupar
aquesta tècnica.
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D’esquerra a dreta: Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson.
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Modificada de Johan Jarnestad / The Royal Swedish Academy of Sciences.

Les Vaults
Són les ribonucleoproteïnes, proteïnes associades
a ARN, més grans descrita en regne eucariota. La
seva presència generalitzada, també en humans, i
la seva conservació evolutiva suggereix que té
una funció biològica bàsica que encara no està
confirmada avui dia..
90º

Actualment es pensa que funcionen com a
nanocàpsules naturals pel transport de proteïnes
o àcids nucleics.

Superposició de la vista interior des de sota de mitja vault en les
voltes de la capella del King’s College de Cambridge.

Perquè Vault?
El nom és degut a la seva
estructura tridimensional: recorda a
les cúpules (vault) dels sostres de
les catedrals gòtiques.

Com les hem estudiat?
Les mostres per crio-ME s’han de vitrificar per evitar
la formació de cristalls d’aigua perquè:
• Poden malmetre les estructures de la mostra que
volem estudiar.
• Absorbeixen tots els electrons donant lloc a
imatges fosques.
La vitrificació és la conversió d’un material en un
sòlid amorf. S’aconsegueix mitjançant un
escalfament o refredament molt ràpid.
Un cop vitrificades es mantenen i s’analitzen
congelades en nitrogen líquid.
Modificada de Johan Jarnestad / The Royal Swedish Academy of Sciences.

Resolució de l’estructura
Les reixetes es col·loquen en un suport dins
el microscopi i són travessades pel feix
d’electrons. Les imatges recollides al
detector mostren projeccions de les
proteïnes presents a la mostra en diferents
orientacions.

1. Selecció manual de les diferents
orientacions de la proteïna basantse en 2000 partícules.
2. Classificació automàtica 2D de les
partícules seleccionades.
3. Selecció automàtica de la resta de
partícules segons les orientacions
de la proteïna generade
anteriorment en la classificació.
4. Les imatges 2D es relacionen
entre elles per donar una
reconstrucció 3D de la partícula.

Suport amb reservori de nitrogen líquid dissenyat per a la transferència
al microscopi electrònic de mostres a baixa temperatura.
Modificada de www.gatan.org

Les vaults i l’administració dirigida de fàrmacs
L’administració general de fàrmacs sovint
provoca efectes secundaris:
- La dosi ha de ser més alta perquè arribi al
teixit de destí
- S’acompanyen d’altres compostos més
tòxics per ser solubles i poder-se absorbir.

Les nanocàpsules
Són petites partícules que poden
portar la molècula farmacològica
dins seu i desencapsular-la on sigui
necessari. Les Vaults en són un
exemple.
No tòxiques

Característiques de les nanocàpsules

Biocompatibles
No immunogèniques
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