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Construint
proteïnes
Cerca de fàrmacs a través de pèptids
www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

Construint proteïnes!
Participa en una de les etapes de la cerca d’un fàrmac per a
l’Alzheimer obtingut a través de la síntesi de pèptids

Introducció
Els pèptids són un tipus de molècules formades per la unió de diferents aminoàcids a
través d’enllaços peptídics.
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Els pèptids, a l’igual que les proteïnes, estan presents en la naturalesa i són
responsables d’un gran nombre de processos i funcions, moltes de les quals encara es
desconeixen. També formen part del nostre cos. Actualment una de les tendències més
innovadores en la investigació biomèdica se centra en els pèptids com a potencials
agents terapèutics:
-com a inhibidors de la funció d’altres proteïnes
-per a imitar l’acció d’alguna molècula defectuosa o absent a l’organisme
-com a transportadors de fàrmacs dins la cèl·lula
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Com que els pèptids estan formats per aminoàcids, i els aminoàcids estan presents al
nostre cos, és fàcil pensar que una bona estratègia per combatre malalties seria donar
un medicament el més semblant possible a la nostra naturalesa.
Els fàrmacs peptídics, en general, són més específics en la interacció amb la diana
terapèutica i produeixen menys efectes secundaris. En aquesta línia actuen els pèptids
terapèutics com per exemple la insulina (diabetis), la DNasa I (fibrosi quística), o el T20
(contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH) que produeix la SIDA), etc.

El nostre experiment
Marcar un pèptid per poder fer posteriorment
estudis biofísics i cel·lulars i validar el seu efecte com a medicament per a
la malaltia de l’Alzheimer
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa progressiva, actualment amb 4 milions
d’afectats al món, que afecta moltes regions del cervell. Es desconeixen concretament
les causes de la malaltia, però se sap que és causada per una elevada mort neuronal.
En aquesta mort està implicat un pèptid anomenat beta-amiloide (Ab), que es troba en
el cervell de malalts d’Alzheimer en forma d’agregats: les plaques amiloides.
Se sap que el pèptid beta-amiloide (Ab) en condicions normals és alliberat a l’espai
extracel·lular, però la seva presència augmenta considerablement en condicions
patològiques. Aquest pèptid té una naturalesa amfipàtica, és a dir, consta d’una regió
hidròfila (atrau l’aigua) i d’una regió hidròfoba (evita l’aigua), això els hi confereix certa
tendència a agregar-se entre ells. De manera que quan hi ha grans quantitats dels
monòmers d’Ab, s’agreguen formant oligòmers, aquests s’agrupen formant
protofibril·les, que acaben formant fibres i finalment s’ajunten formant les plaques
amiloides.
Regió
hidròfoba

Cèl·lula
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El nostre projecte centra la seva atenció a aconseguir un pèptid específic que sigui
inhibidor de l’agregació del pèptid beta-amiloide, responsable de la malaltia de
l’Alzheimer.

+

inhibidor

L’objectiu de la pràctica consisteix a realitzar l’última etapa d’un experiment que
nosaltres estem fent al laboratori. En etapes anteriors, nosaltres ja hem creat un possible
pèptid amb aquesta funció inhibidora, però ara cal veure si és realment eficient, i per
tant, és necessari fer estudis biofísics i cel·lulars amb ell. Així, en aquesta etapa es tracta
d’unir una molècula fluorescent (carboxifluoresceïna) a l’extrem N-terminal d’un pèptid
en fase sòlida (unit a un suport polimèric). D’aquesta manera el pèptid esdevé
fluorescent i es pot utilitzar en experiments biofísics i cel·lulars al nostre laboratori.
Posteriorment a la unió de la molècula fluorescent, el que fareu serà separar el pèptid
marcat de la resina a la qual està enganxat, obtenint el pèptid en solució a punt per fer
els assajos al nostre laboratori.
Paral·lelament a això, observareu al microscopi òptic la diferència que hi ha entre les
boles de resina amb pèptid marcat, i les que no estan marcades.
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Materials

Falcons de 15ml i 50 ml

Gradeta
Peu

Càpsula de Petri
Pipeta Pasteur

Proveta

Vareta de vidre
Pinça de Mohr

Xeringa
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Precaucions de seguretat
Informa't
Localitza els elements de seguretat del laboratori o de l'espai habilitat per a experimentar (extintors,
dutxes o bany, sortides, etc.). Llegeix atentament les instruccions abans de fer un experiment. No
oblidis llegir les etiquetes de seguretat de reactius i aparells.

Utilitza vestimenta adequada
Guants, bata i ulleres de protecció.

Normes generals
Està prohibit fumar, menjar o beure al laboratori o a l'espai habilitat per a experimentar. Renta't les mans
abans de deixar el laboratori. Treballa amb ordre, netedat i sense presses. Si es vessa un producte, recullho immediatament. Deixa sempre el material net i endreçat. No utilitzis mai un equip o aparell sense
saber perfectament el seu funcionament.

Manipulació del vidre
Protegeix les teves mans quan manipulis material de vidre i presta atenció a la seva temperatura, ja que
el vidre calent no es distingeix del fred. No utilitzis material de vidre esquerdat.

Productes químics
No utilitzis cap flascó de reactius al que li falti l'etiqueta. No oloris, inhalis, provis o toquis els productes
químics. No pipetegis mai amb la boca. Posa't guants i renta't les mans sovint si utilitzes productes tòxics
o corrosius. No apropis envasos de reactius a una flama. No escalfis líquids inflamables. Transporta les
ampolles agafades del fons, mai de la boca.

Eliminació de residus
Diposita en contenidors especials i degudament senyalitzats: el vidre trencat, els reactius tòxics, nocius o
perjudicials per al medi ambient, els residus biològics. En cap cas s'abocaran residus sòlids a la pica.

En cas d'accident, avisa immediatament a l’investigador.
Recorda: Davant qualsevol dubte, consulta amb l’investigador.
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Procediment experimental
1. Muntatge del material per a l’experiment
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2. Pesada de la resina
a) Pesem entre 60 mg i 70 mg de resina amb pèptid.
La resina és un suport sòlid en el qual
acorem el primer aminoàcid a partir del
qual fem créixer la cadena peptídica. Cada
bola de resina conté milers de cadenes
peptídiques que creixen en la seva
superfície. L’avantatge d’aquesta manera
de sintetitzar és que, com que aquestes
boles són bastant grans, no travessen el
filtre que posem al final de la xeringa,
facilitant així la separació per eliminar les
restes de producte i dissolvents.

b) La resina un cop pesada, s’introdueix a la xeringa (amb la clau tancada). Tot i
que ja està hidratada (hi hem crescut, prèviament, la seqüència de l’Inhibidor 17),
cal afegir-hi dissolvent per tal de facilitar la interacció amb la carboxifluoresceïna
(molècula fluorescent). Afegim amb una pipeta Pasteur 2 ml d’una solució
preparada de diclormetà (DCM) i dimetilformamida (DMF), remenem la
barreja amb una vareta de tefló i ho deixem hidratant-se durant 3 min.
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c) Passat aquest temps, s’obre la clau de la xeringa i es filtra el diclormetà deixant
la resina sense dissolvent. L’encarregat del taller deixarà una petita mostra de
resina seca en una placa de per analitzar-la al microscopi més tard.

3. Acoblament
marcador fluorescent (carboxifluoresceïna)

del

d) Com que la carboxifluoresceïna no actua per si sola, cal activar-la, és a dir,
modificar alguns dels seus grups químics perquè actuï i s’uneixi al pèptid; per
això afegim amb una pipeta Pasteur i la clau de la xeringa tancada, 2 ml d’una
solució preparada que conté:
22.56 mg de Carboxifluoresceïna
85.24 µl de N-etildiisopropilamina (DIEA)
Dimetilformamida (DMF)
Diclormetà (DCM)
e) Remenem una mica i deixem la barreja 5 minuts, remenant de tant en tant.
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4. Filtració de la carboxifluoresceïna en excés, no acoblada
f)

Afegim directament a la xeringa 10 ml d’aigua, remenem bé i obrim la clau de la
xeringa. Recollim el volum en un Falcon de 50 ml que haviem utilitzat
anteriorment.

g) Repetim el procediment canviant el Falcon cada vegada de manera que recollim
tres fraccions en 3 Falcons diferents (la primera de 10 ml de solució, la segona
de 10 ml i la tercera de 10 ml). Observeu com cada vegada el color és menys
intens, mentre que la resina-pèptid ara és taronja: la carboxifluoresceïna s’ha
acoblat correctament.

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

5. Visualització al microscopi de la resina-pèptid (amb CF i sense)
h) Prenem una petita mostra dels dos tipus de resina, una de la xeringa inicial (que
ja ha agafat el tutor abans), i l’altra de la xeringa amb la carboxifluoresceïna
acoblada; ho posem en la mateixa placa de Petri i anem al microscopi per veure’n
la diferència.
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6. Separació del pèptid de la resina
i)

Per tal de separar el pèptid de la resina necessitem un àcid molt fort: l’àcid
trifluoroacètic (TFA). Així doncs, els tutors amb molt de compte afegiran 3 ml
de la mescla ja preparada de TFA al 2% en DCM. S’introdueixen amb una pipeta
Pasteur en la xeringa, es remena una mica i es deixa 1 min.
Aneu amb molt
de compte!!!

j)

Es posa un Falcon de 50 ml sota la xeringa amb solució neutralitzant (5-10 ml) i
es filtra obrint la clau. En aquest cas el que estem fent és trencar la resina del
pèptid (el pèptid cau, perquè s’ha separat de la resina). El que hauríeu d’observar
és com la solució que cau al Falcon és taronja-groc, i forma dues fases
inmiscibles.
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7. Anàlisi de la presència del pèptid utilitzant el mètode de Bradford
k) Agafem 200 µl (amb la micropipeta) de les dos fases formades de falcon que
conté el pèptid separat de la resina i els posem en dos eppendorf separats.

Llet

Paral·lelament, farem un control positiu i un control negatiu. Pel control positiu,
prenem 200 µl d’una mostra de llet en pols (sabem segur que conté proteïnes), i
els posem en un eppendorf. Pel control negatiu, prenem 200 µl d’aigua
desionitzada (sabem segur que no conté proteïnes) i els posem també en un
altre eppendorf.
Un cop tenim els 4 eppendorfs plens, afegim 50 µl del reactiu de Bradford (el
qual s'uneix específicament a proteïnes i experimenta un canvi de color visible a
ull nu) a cadascun, agitem bé, i observem els diferents colors.
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Resultats i conclusions
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Organitza

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Ajuda’ns a millorar, deixa’ns la teva opinió!
https://es.surveymonkey.com/r/FR1920

Participa a les nostres xarxes socials!
#recercaensocietat
@PCB_UB
@ParcCientificdeBarcelona
Parc Cientific de Barcelona
@pcb_ub

Som Grup UB:
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