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Abreviatures

aa: aminoàcid

ACN: acetonitril

Bh: barrera hematoencefàlica

Boc: tert-butiloxicarbonil 

Bzl: Benzil 

DCM: clorur de metí

DIEA: N,N-etildiisopropilamina

DIPCIDI: N,N-Diisopropiletiletilcarbodiimida

DMF: dimetilformamida

Eq: equivalent

Fmoc: N,N-etildiisopropilamina

TFA: trifluoracétic  

HF: àcid fluorhídric

tBu: tributil

 H2O: aigua

HoAt: 7-aza-1-hidroxibenzotriazol  

HPLC: High Performance Liquid Chromatography (cromatografia de líquids d’alta 
resolució) 

KCN: cianur de potassi

PAMPA: parallel artificial membrane permeability assay (assaig de permeabilitat de 
la membrana artificial en paral·lel)

PyAOP: hexafluorofosfat de 7-azabenzotriazol-1-il-N-oxi-tris(pirrolidino)fosfoni 

SNC: Sistema Nerviós Central
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 1. Introducció
Hi ha molts motius relacionats amb l'elecció del camp i del tema d'aquest treball. Però el

motiu principal és la meva passió per la ciència. Des de petita he tingut grans influències

de persones properes a mi que m'han fet veure aquest món de la manera més atractiva

possible, i la realització d'aquest projecte no m'ha decebut. La meva visió sobre la ciència

i la recerca és ara encara més positiva i tinc ben clar que és al que em vull dedicar en un

futur amb tota la meva il·lusió per aportar el meu granet al món de la investigació. 

Aquest  món  em  desperta  certa  curiositat  i  això  fa  que  a  l'hora  de  plantejar-me  un

problema o hipòtesi el tema sigui, normalment, científic. Al principi, la hipòtesi inicial va

sorgir d'una pregunta que no vaig trobar resposta i que m'interessava investigar. De totes

maneres més tard van sorgir de noves i finalment la curiositat em va portar a aquí.

Els meus coneixements sobre aquest camp m'han fet també declinar-me més pel món

científic al qual tinc les portes més obertes i més possibilitats d'aprenentatge. És evident

que  estic  cursant  el  batxillerat  científic  i  que,  per  això,  els  professors  als  quals  puc

demanar  consell  o  utilitzar  com  a  referència  són  més  propers  a  mi.  M'agradaria

mencionar  especialment  un  professor,  el  tutor  d'aquest  treball,  que  des  de  l'inici  del

batxillerat ha acabat de despertar en mi les ganes per seguir el fil  d'aquest camí que

m'agradaria poder acabar un dia, els estudis en bioquímica. Per això, què menys, que el

tema  del  meu  treball  girés  entorn  al  mètode  científic,  el  disseny  experimental,  o  la

investigació en si mateixa.

El treball  queda organitzat, bàsicament, en dues parts; una part introductòria amb les

bases  teòriques  sobre  el  tema  a  tractar  i  una  part  pràctica  on  es  desenvolupa  el

procediment d'un experiment que servirà per confirmar o refutar la hipòtesi. De manera

que, per a la seva realització, hem seguit dos camins diferents amb una metodologia i

estructura  diferents.

Respecte a la part teòrica, la seva elaboració ha sigut mitjançant la cerca d'informació

sobre els termes a definir i els conceptes més específics que els meus coneixements

sobre  el  tema no  són  capaços  d'assolir.  També s'han utilitzat  apunts  i  coneixements

propis  sobre alguns temes a tractar  que ja  tenia .  Però sobretot,  la  major  part  de la

informació, ha sigut extreta d'uns documents aportats per una estudiant de doctorat en
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bioquímica al parc científic de Barcelona i que ha sigut la meva tutora en el projecte que

aquesta  institució  ofereix.  M'ha  brindat  els  seus  coneixements  sobre  el  tema  i

principalment m'ha proveït del material teòric necessari per explicar aquest treball.

Per a la part pràctica, la informació aportada ha sigut en la major part experiència pròpia,

gràcies a l'experiment realitzat,  envers aquesta, al  parc científic de Barcelona amb la

tutora del projecte (no és el mateix tutor del centre escolar). Es va realitzar una prova

experimental  sobre  el  tema  que  tracta  el  meu  treball,  es  van  prendre  apunts  sobre

aquesta, i es van extreure conclusions de l'experiència.  També es va utilitzar el material

teòric, aportat per l'estudiant, per redactar alguns processos realitzats en l'experiment o

per parlar del material utilitzat.

Per enllaçar aquestes dues parts es va elaborar una introducció que donés una idea

sobre què tractarà el treball i una conclusió que acabés d'englobar tot el que s'ha explicat

relacionat amb el que s'ha experimentat. Finalment, les hipòtesis exposades en la part

introductòria s'acabaran de resoldre amb les conclusions extretes en la part concloent. 

Després d'una introducció teòrica al  món dels pèptids,  veureu que les preguntes que

intentaré respondre amb aquest treball seran doncs:

• És possible sintetitzar un pèptid químicament? 

• És possible sintetitzar el pèptid del verí de la aranya Phoneutria nigriventer? 

• Si es així, és aquest pèptid estable? 

• És capaç de travessar la membrana hematoencefàlica? 

• I per últim, és capaç de portar en ell fàrmacs per fer-los passar aquesta barrera? 

D'aquesta  manera,  tot  el  treball  anirà  relacionat  amb  la  síntesi  d'aquest  pèptid  i  les

corresponents proves que se li realitzaran per poder respondre aquestes hipòtesis. 
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 2. Introducció teòrica
Avui en dia l'ús dels medicaments està completament globalitzat.  Per a la majoria de

països desenvolupats el fet de prendre's una pastilla per al mal de cap o per un simple

malestar és de lo més normal. A més, també tenim un bon grapat de fàrmacs per a cada

tipus  de  malaltia  diferent  que  estan  en  constant  avaluació  i  millora.  És  amb  aquest

objectiu  que  molts  grups  de  recerca  investiguen  com  millorar  les  característiques

d'aquests fàrmacs, per fer-los més efectius i que puguin estar a l'abast de tothom.

Principalment  estan  constituïts  per  molècules  petites  que  aconsegueixen  assolir  la

majoria de requisits: passar la barrera hematoencefàlica del cervell, actuar en aquest i

beneficiar al malalt,  ser assequibles econòmicament per a la societat i  que es puguin

introduir  fàcilment,  és  a  dir,  via  oral.  Però  com  a  desavantatge,  a  aquest  tipus  de

molècules els hi manca especificitat, és a dir, actuen per tot el cos i no en el lloc puntual

on hi  ha la  malaltia.  Per  això,  s'han dut  a  terme investigacions per   trobar  una altra

molècula capaç de travessar la barrera i fer la seva funció de manera més específica. Les

proteïnes  o  els  anticossos,  tot  i  ser  més  efectius,  no  són  capaços  de  travessar  les

membranes cel·lulars i no es poden ingerir. Per tant, necessitem una molècula que estigui

entre mig d'aquests requisits.

És  aquí  on  ens  topem  amb  els  petits  pèptids.  Aquests,  són  capaços  d'aconseguir

travessar les membranes cel·lulars i a més fer passar amb ells allò amb el que estiguin

associats. És el que es coneix com a “pèptids llançadora” i resolen el nostre problema.

Amb  aquesta  idea,  després  d'anys  d'investigacions  diferents,  s'ha  descobert  la

clorotoxina,  un  pèptid  capaç  d'adherir-se  a  les  cèl·lules  tumorals  i  que  alenteix  la

propagació del càncer. Aquesta és extreta d'una part del verí de l'escorpí que entra al

cervell de les seves víctimes i les deixar paralitzades. Això ens mostra un dels nous usos

que la ciència vol donar als pèptids; utilitzar-los com a tractaments mèdics.

Judith Díaz Solana   pàgina 10



Obrint pas als fàrmacs cap al cervell

Utilitzant la capacitat dels verins per arribar al sistema nerviós del cervell s'ha aconseguit

dissenyar  nous estudis que intenten arreglar el  problema explicat anteriorment:  poder

traspassar  medicaments  per  la  barrera  hematoencefàlica.  D'aquesta  manera,  s'han

dissenyat  pèptids llançadora que intenten solucionar aquest impediment, s'han tastat les

seves propietats de transport i permeabilitat i s'intenten millorar les seves característiques

comercials per a que siguin,  al  mateix temps, més efectius i  més econòmics que els

fàrmacs actuals. 

Bàsicament podríem dir que, degut a el desenvolupament constant de la ciència, s'arriben

a millores en el nostre sistema mèdic cada dia, i que, aquest treball, no és més que una

petita  mostra  dels  grans avenços que té  la  ciència  actualment.  El  contingut  d'aquest

treball està basat, doncs, en el gran projecte dels pèptids llançadora i, personalment, en

la meva petita aportació en aquest camp: l'inici del disseny d'un nou pèptid al que se li

pugui donar aquest ús.
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 3. Els aminoàcids i els pèptids
Aquest treball gira entorn del concepte de pèptid. Unes petites molècules formades per

l'enllaç  d'unes  estructures  bàsiques  anomenades  aminoàcids  (aa).  Per  tant,  és

imprescindible explicar més detalladament les característiques i la tipologia d'aquests. Un

cop duta a terme aquesta explicació, es podrà  entendre millor el concepte i funcionament

dels pèptids.

 3.1. CONCEPTE D'AMINOÀCID

Un aminoàcid és una substància orgànica de pes baix formada per un grup funcional

carboxil,  un  altre  grup funcional  amino i  un  radical.  Aquests  tres  elements  es  troben

enllaçats al mateix carboni, el qual rep el nom de carboni alfa (figura 1).

Com el seu nom indica estan formats per: un grup amino (-NH2), derivat de l'amoníac,

que actua com una base i un grup carboxil (-COOH) que actua com un àcid. Aquesta

característica és molt important, ja que permet que quan els aminoàcids estiguin en un

medi aquós es trobin de manera ionitzada (en aquesta posició rep el nom de zwitterió).

Aquests adopten una forma dipolar en la qual el grup amino incorpora protons (H+) i es

carrega positivament i el grup carboxil els allibera i, per tant, es carrega negativament

(figura 2).
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D'aquesta  manera  els  aminoàcids  es  poden comportar  com a àcids  o  com a bases,

segons  un  tipus  de  comportament,  anomenat  comportament  amfòter.  Aquesta

característica és la responsable de què els aminoàcids siguin les substàncies naturals

presents a les cèl·lules que els hi permet mantenir constant el Ph del seu propi medi

intern (figura 3).

Com s'ha explicat prèviament, el que diferencia els aminoàcids entre ells és la resta de la

cadena, és a dir, el radical R que s'uneix al carboni alfa. Però a la naturalesa dels éssers

vius  de  totes  les  combinacions  possibles  que  hi  pot  haver,  només  existeixen  20

aminoàcids diferents (taula 1).
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 3.2. CLASSIFICACIÓ

a) Els aminoàcids es classifiquen segons la polaritat dels seus radicals  (taula 2),

d'aquesta manera  tenim:

• AA NO POLARS: el radical és una cadena hidrocarbonada completament apolar i

que per tant presenta molt poca afinitat per l'aigua. Són els aa més insolubles, els

quals trobem 8 de diferents a la natura.

• AA SENSE CÀRREGA: el radical és una cadena amb grups afins a l'aigua (-OH,

-O, -SH) o amb el grup amino enllaçat a la cetona (un grup del radical). Aquesta

característica els hi permet establir enllaços d'hidrogen amb l'aigua i, és per això,

que són una mica més solubles. D'aquest tipus podem trobar 7 aa a la naturalesa.

• AA AMB CÀRREGA NEGATIVA: el radical presenta un altre grup carboxil i només

hi ha dos tipus d'aa amb aquesta característica.

• AA AMB CÀRREGA POSITIVA:  el  radical  presenta  un altre  grup amino.  A les

nostres cèl·lules només trobem 3 aa bàsics o de càrrega positiva.
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b) A més, segons si el cos és capaç de produir-los per si sol o no, tenim un altre tipus

d'aa:

• AA ESSENCIALS: aquells que no poden ser sintetitzats pel nostre organisme i que

en conseqüència els haurem d'ingerir en la nostra dieta. Només vuit es consideren

essencials per  a l'espècie humana:  Isoleucina,  Metionina,  Fenilalanina,  Leucina,

Lisina, Treonina, Triptòfan, Valina

• AA NO ESSENCIALS: aquells que el cos humà sí pot sintetitzar, per tant, no és

indispensable ingerir-los amb la dieta; serien la resta. 

 3.3.  ENLLAÇ PEPTÍDIC

Els aminoàcids s'uneixen entre si  sempre de la mateixa manera, mitjançant un enllaç

peptídic  (Figura 4). Aquest es duu a terme entre el grup carboxil d'un dels aminoàcids

amb el grup amino de l'altre, de manera que queden units per un enllaç covalent fort i

s'allibera una molècula d'aigua. 

Així doncs es formen els dipèptids, si es tracta de dos aminoàcids, tripèptids, si són tres, i

polipèptids quan són molts. Quan tenim més de 50 aminoàcids enllaçats entre ells ja

podem parlar de proteïna.
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 4. Clorotoxina i pèptids llançadora

 4.1. LA CLOROTOXINA

La  clorotoxina  és  un  pèptid  de  36  aa  del  verí  de  l'escorpí  palestí  groc  (Leiurus

quinquestriatus).  Actualment,  s'investiguen  tractaments  mèdics  amb  ella  gràcies  al

descobriment de certes propietats que té. Al provar d'injectar aquest verí paralitzant a

ratolins afectats  per  càncer  de cervell  es va  veure que la  clorotoxina s'adheria  a les

cèl·lules tumorals1 inhibint l'efecte cancerígen, és a dir, alentint el creixement del càncer. 

L'ús d'aquest pèptid provinent d'un verí com a tractament de malalties relacionades amb

el cervell es pot considerar com un dels precursors dels pèptids llançadora, més ben dit,

com l'origen de la idea d'utilitzar els pèptids en la neurologia2.

 4.2. ELS PÈPTIDS LLANÇADORA

Com hem explicat,  actualment  s'ha  desenvolupat  un  mètode capaç de travessar  una

membrana  del  cervell  que els  medicaments  no poden traspassar.  Aquest  mètode  és

mitjançant  l'ús  d'alguns  pèptids  que  tenen  les  propietats  requerides.  Aquests  pèptids

s'anomenen pèptids llançadora i tenen la capacitat de travessar les barreres arrossegant

una càrrega amb ells, aquesta càrrega serà el medicament que ens interessi transportar a

l'interior del Sistema Nerviós Central (SNC)3. 

Al Parc Científic de Barcelona s'ha descobert una part d'un verí de la abella (l 'apamina),

que té les propietats necessàries per a realitzar aquesta funció. No només ens interessa

que travessi el fàrmac a través dels obstacles que ens posa el nostre cos per protegir-se,

sinó també que sigui prou estable com per viatjar per la sang sense descompondre's,

dissoldre's, canviar la seva conformació, o que algun enzim la modifiqui. 

De manera que, el seu descobriment requereix d'un elaborat procés de selecció, disseny,

síntesi,  comprovació i anàlisi  que veurem reflectit  en aquest treball.  A  l'igual que amb

l'apamina, seguirem el mètode que han dissenyat per trobar una manera de fer creuar els

medicaments un gran obstacle, la barrera hematoencefàlica.

1 Cèl·lula tumoral: cèl·lula pròpia d'un tumor, és a dir, d'un augment anormal d'una part del cos.
2 Neurologia: ciència que estudia el sistema nerviós central
3 Sistema Nerviós  Central:  estructura  biològica  que  s'encarrega  de  percebre  estímuls  procedents  de  l'exterior,

processar la informació i transmetre impulsos a nervis i músculs. 
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 5. La barrera hematoencefàlica (BH)
En aquest treball  s'intenta traspassar un obstacle que alenteix l'evolució dels fàrmacs

mèdics en relació amb el Sistema Nerviós Central, la barrera hematoencefàlica. Aquesta

té una alta impermeabilitat davant de moltes substàncies i permet, exclusivament, que

només algun tipus de molècules la travessin i, així, el cervell pugui dur a terme les seves

funcions. En part, és un tipus de defensa immunològica que tenim els humans per a evitar

l'entrada de materials nocius per al  SNC però a la vegada és un impediment per als

fàrmacs  que  intenten  tractar  malalties  en  relació  amb  aquest.  Així  doncs,  la  finalitat

d'aquest projecte és trobar una molècula capaç de travessar la barrera i  arrossegar amb

ella els medicaments pertinents.

 5.1. DEFINICIÓ

La barrera hematoencefàlica consisteix en un sistema de cèl·lules especialitzades que

separen la sang que circula pel cos del fluid extracel·lular del cervell (al sistema nerviós)

(figura 5). Les cèl·lules que la formen són:

• Les cèl·lules endotelials: són cèl·lules de forma aplanada que cobreixen la cara

interna  dels  vasos  sanguinis  quedant  fortament  enllaçades  entre  elles  per  les

anomenades  unions  estretes.  L'espai  entre  elles,  per  tant,  és  pràcticament

impermeable.  Estan  envoltades  per  una  doble  capa  de  proteïnes  anomenada

làmina basal.

• Els  perícits:  són  cèl·lules  petites  de  forma ovalada  i  que  es  connecten  a  les

cèl·lules  endotelials  arribant  a  comunicar  els  citoplasmes  cel·lulars.  D'aquesta

manera permeten l'intercanvi de petites molècules.

• Els  astròcits:  són  cèl·lules  de  forma  estrellada  que  s'encarreguen  d'alliberar

neurones i en conseqüència modulen la impermeabilitat endotelial. 
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 5.2. TRANSPORT

Aquest conjunt d'estructures fan que la barrera hematoencefàlica tingui una permeabilitat

selectiva, és a dir, que només deixi passar els nutrients necessaris i expulsar els residus

cel·lulars. És caracteritzada com  a “immunològica”  a causa de la seva impermeabilitat

davant de substàncies que poden causar danys al cervell. Per aquest motiu, molts dels

fàrmacs que intenten arribar al SNC i tractar malalties com l'Alzheimer o el Parkinson, es

veuen obstaculitzats per aquesta barrera i són incapaços d'actuar. 

Per trobar una manera de què aquests fàrmacs travessin la barrera i duguin a terme la

seva funció s'ha de saber com funciona el transport de substàncies a través d'aquestes
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Figura 5: Representació de la barrera hematoencefàlica
Font: http://www.guiasdeneuro.com/barrera-hematoencefalica/
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cèl·lules. Hi ha diferents maneres de traspassar aquesta membrana:

• Transport  paracel·lular:  és  el  transport  de  substàncies  a  través  dels  espais

intercel·lulars,  tot  i  que només molècules  molt  petites  i  polars  són capaces de

passar través de les unions estretes.

• Difusió passiva: serveix per equilibrar les concentracions o el potencial químic de

les substàncies sense utilitzar energia. Les molècules petites (pes molecular baix)

seran capaç de passar a través dels fosfolípids de les membranes, i per tant, cal

que aquestes tinguin afinitat pels lípids (lipofíliques) (figura 6).

• Difusió  facilitada:  integrades  a  la  membrana  hi  ha  diferents  proteïnes  que

serveixen de canals especialitzats per al pas de

substàncies determinades segons la concentració

i sense utilitzar energia. Uns simplement actuen

de canals i altres són transportadors proteics de

membrana,  és  a  dir,  la  seva  estructura  està

adaptada  per  a  què tan  sols  passin  unes

determinades molècules com la glucosa i alguns

aminoàcids (figura 7).
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Figura 6: Representació de diferents tipus de difusió passiva
Font: http://slideplayer.es/slide/149030/

Figura 7: Representació de difusió
facilitada
Font: 
http://www.biologiaescolar.com/
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• Transport  actiu:  és  un  mecanisme  de

transport molt específic i que requereix del

consum d'energia (en forma d'ATP) per fer

passar  les  molècules  en  contra  del

gradient  de  concentració4.  Aquestes

proteïnes,  anomenades  bombes,

identifiquen  les  molècules  per  la  seva

forma i amb l'energia extreta de l'ATP les

fan passar a través de la membrana (figura 8).

• Transport vesicular:  Per transportar grans

molècules, incapaces d'utilitzar les proteïnes,

es porta a terme l'endocitosi. La membrana

plasmàtica  de  la  cèl·lula  endotelial  es

deforma per formar una cavitat que envolta

el  que  vol  incorporar.  Aquesta  vesícula  es

pot fer passar per la cèl·lula i alliberar el seu

contingut al costat oposat (figura 9). 

Investigant  els  diferents mètodes de transport  de substàncies a través de la  BH s'ha

pogut deduir que si els verins són capaços d'afectar el SNC és perquè són capaços de

travessar-la, cosa que vol dir que els pèptids que el composen també. De manera que,

aquesta finalitat ens porta a sintetitzar pèptids que sabem que tenen aquestes propietats i

que ens faran de transportadors dels fàrmacs que volem introduir al cervell.

4 Gradient de concentració: diferència de concentració de solut que hi ha entre dos solucions o medis.
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Figura 8: Representació del transport actiu
Font: 
http://biologiabachilleres1.blogspot.com.es

Figura 9: Representació de l'endocitosi
Font: http://www.treccani.it

http://www.treccani.it/enciclopedia/
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 6. Síntesi química de pèptids
La  síntesi  química  d'un  pèptid  pot  comportar  alguns  problemes  deguts  a  les

característiques especials dels grups amino i carboxil que els constitueixen  (explicades

en l'apartat 2.1). Concretament,   al laboratori, pot passar que a l'hora d'afegir aa per

aconseguir  la  cadena  que  constituirà  el  pèptid  es  produeixin  enllaços  erronis  per

interacció d'altres grups que hi formen part. 

Un cas relativament freqüent és la reacció entre els grups que constitueixen les cadenes

laterals (radical dels aa) i les cadenes laterals, els grups amino i els grups carboxil d'un

altre  aa.  Això  donaria  lloc  a  disposicions  en  l'espai  i  conformacions  que  variarien

totalment les característiques del pèptid que vols aconseguir. 

Una altra situació que ens podem trobar és que es produeixi  un enllaç entre el  grup

carboxil del aa i el grup amino del seu anàleg5 produint també un error en la síntesi. Això

és degut a un concepte anomenat racemització.

 6.1. RACEMITZACIÓ

La racemització dels aminoàcids consisteix en la conversió lenta dels aa de la forma L

(anomenada levogira) a la forma D (dextrogira) (figura 10).

En síntesi de pèptids, aquest fet, podria provocar la formació d'un pèptid amb propietats

diferents  del  que ens  interessa,  per  això  s'utilitza  un mètode per  evitar  que aquests

canviïn de forma.

5 Anàleg: compost químic d'estructura similar a un altre.
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Figura 10: Formes levogira (L) i dextogira (D) d'un aa
Fonts: http://www.biorom.uma.es/ (esquerra) i http://www.floresyplantas.net/ (dreta)

http://www.floresyplantas.net/
http://www.biorom.uma.es/
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 6.2. LA RESINA

És el suport sòlid per a la síntesi de pèptids en fase sòlida, tot i que el terme correcte per

a aquest és “sistema-linker”.  Als laboratoris hi  ha molts suports sòlids diferents i  s'ha

d'escollir  el  que  més  ens  interessa  segons  la  seqüència  peptídica  i  les  condicions

químiques escollides.  La  resina  és,  generalment,  una matriu  polimèrica6 de  poliestirè

entrecreuat  (PS)  que  aporta  unes  propietats  ideals  per  a  que  la  resina  s'infli  en

dissolvents típics dels rentats com el DMF i DCM. Això permet la distribució dels reactius

per tota la zona del polímer i garanteix l'accessibilitat dels reactius a la mateixa. 

Nosaltres utilitzarem una resina anomenada  Rink Amide-ChemMatrix  on la base és de

polietilenglicol  (PEG)  ja  que  és  més  hidrofílica7 que  la  PS tot  i  que  els  dissolvents

continuaran sent els mateixos.

 6.3. ELS GRUPS PROTECTORS

Quan es sintetitzen químicament pèptids s'han de protegir els grups funcionals de cada

aminoàcid per evitar que es produeixi un enllaç erroni, és a dir, pot passar que el grup

carboxil d'un aminoàcid reaccioni amb el grup amino del seu anàleg o que les cadenes

laterals reaccionin entre elles i els grups amino i carboxil. Per tant, aquestes també s'han

de protegir.  

Els grups protectors han de ser químicament estables en les condicions que realitzarem

la síntesi, i s'han de poder eliminar fàcilment en unes condicions prou suaus com per a

què no alterin la formació de l'enllaç peptídic en cap moment.

Segons la seva funció i el temps durant la síntesi que estaran actuant els dividim en:

• Temporals:  quan  actuen  al  grup  amino  per  a  què  es  doni  l'enllaç  peptídic

correctament.  A més, si  volem allargar la cadena, l'haurem de treure per poder

enganxar un altre aa. Per això, no són presents durant tota la síntesi del pèptid sinó

en el moment d'afegir l'aminoàcid. IDesprés seran extrets  per continuar la síntesi.

• Permanents:  romandran enganxats al  radical  dels aa durant  tota  la síntesi.  En

l'etapa final s'hauran de treure per poder tenir el pèptid llest.

6 Matriu polimèrica: matriu feta d'un conjunt molècules d'elevat pes molecular constituïdes per unitats idèntiques
repetides i unides entre elles amb enllaços covalents.  

7 Hidrofílica: que té afinitat per l'aigua
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Per aquesta raó,  a l'hora de sintetitzar  un pèptid s'han de tenir  en compte els  grups

protectors utilitzats i les condicions que necessiten per desprotegir-los, de manera que

quan vulguis desprotegir un, els  altres no saltin amb ell.  Les estratègies principals de

grups permanents i temporals que s'utilitzen són la Boc/Bzl i la Fmoc/tBu on s'indica el

nom del grup protector del grup amino i després el del grup temporal. Cadascuna està

regulada de manera que la seva desprotecció no afecti als altres grups permanents o al

mateix enllaç peptídic. Així doncs, tenim:

Per a protegir el grup amino utilitzarem els grups protectors següents:

• t-Butoxicarbonil (Boc) : Es desprotegeix mitjançant  una dilució  del  30% d'àcid

trifluoracétic  (TFA)  en DCM a temperatura  ambient.  Això  vol  dir  que,  els  grups

permanents Bzl (benzil) de les cadenes laterals han de ser estables en aquestes

condicions. Aquesta estratègia necessita d'una neutralització del 5% de DIEA en

DCM. L'eliminació  dels  grups  permanents  junt  amb la  separació  del  pèptid  del

suport sòlid on s'està produint la síntesi, requereix àcids més forts com el HF però

aquest,  és tan fort,  que podria alterar la seqüència per això s'utilitza més l'altra

estratègia (Figura 11).

• Fluorenil-9-metoxicarbonil (Fmoc): és molt estable entre agents àcids però en

condicions bàsiques es desprotegeix fàcilment. Per això, per a la seva desprotecció

utilitzarem 20% de Piperidina en dimetilformamida (DMF) a temperatura ambient.

Aquest  procediment  no  afectarà  els  grups  protectors  temporals  tBu,  que  són

fàcilment remoguts en condicions àcides com el TFA que ara sí, es podrà utilitzar

per acabar d'alliberar el pèptid sense que afecti els seus enllaços peptídics (Figura

12).
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Figura 11: Grup protector Boc
Font: https://en.wikipedia.org
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Per això,  el  grup Fmoc  és més segur que el  Boc,  ja que ens permet utilitzar  el  que

anomenem  condicions  ortogonals,  és  a  dir,  es  podran  eliminar  els  grups  protectors

mitjançant dues estratègies químiques diferents. A més ens permetrà utilitzar condicions

àcides més dèbils per a l'alliberació final del pèptid.

En la  síntesi  de pèptids d'un laboratori  els  materials  que s'utilitzen vénen de fàbrica,

d'aquesta manera, els aa que utilitzarem ja portaran incorporats els grups protectors de

l'estratègia escollida per assegurar-nos que la reacció que es doni sigui  exclusivament

l'enllaç peptídic entre els aa que volem incorporar.

 6.4. REACTIUS D'ACOBLAMENT

Son una sèrie de substàncies que tenen com a finalitat  incrementar l'efectivitat  de la

reacció i confirmar que es produirà sense problemes. Segons els grups protectors que es

facin servir s'utilitzaran  estratègies de síntesi diferents. Les que nosaltres farem servir,

seran del tipus Boc/Bzl i Fmoc/ tBu. La diferència entre aquestes tècniques o estratègies

es troba en les condicions d'eliminació dels grups protectors de la cadena principal i de la

lateral. 

Durant la síntesi del nostre pèptid vam fer sevir dos reactius:

• HoAt i  DIPCIDI: necessiten uns 40 minuts per a què la reacció es produeixi. 

• PyAOP amb la base DIEA: és més ràpid (20 minuts). El problema és que la base

no pot estar gaire temps amb els aa perquè faria saltar els grups protectors del

grup carboxil i podria produir la racemització dels aa (explicada a l'apartat 5.1). 
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Figura 12: Grup protector Fmoc
Font: https://en.wikipedia.org
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 6.5. ASSAIG DE LA NINHIDRINA O TEST DE KÀISER

És  una  prova  que  serveix  per  assegurar  de  què els  enllaços  entre  aminoàcids  i  la

desprotecció  dels  seus  grups  protectors  s'hagin  produït.  El  producte  reacciona  quan

detecta amines lliures, considerant-lo positiu quan queden amines lliures i negatiu en cas

contrari.  És sensible al  95%, és a dir,  amb un 5% d'amines lliures ja es veu un test

positiu. Aquest test el vàrem realitzar per tal d'analitzar dues situacions:

• Per saber si el grup protector de l'aa s'ha desprès correctament i, per tant, ja tenim

el aa preparat per poder reaccionar amb el següent aa que incorporem.  En aquest

cas, si el resultat és positiu (coloració blava o porpra fosc) ens indica que el grup

protector s'ha alliberat correctament i podem continuar amb la síntesi. Si el resultat

és negatiu (coloració groga o taronja) indica que no hi ha amines lliures i, per tant,

el grup protector no s'ha eliminat de l'aa.

• Per confirmar que l'enllaç entre els aa durant la síntesi s'ha produït correctament.

En aquest cas, si la prova és positiva, ens indica que la unió entre els aa no s'ha fet

correctament,  ja  què encara  queden amines lliures;  això  ens farà  repetir  tot  el

procés d'incorporació de l'aa. Si el resultat és negatiu, ens indica que tots els grups

amina dels aa estan ocupats gràcies  a l'enllaç peptídic produït i per tant podem

continuar amb el procés.

Aquest assaig s'ha de fer amb una mostra del nostre pèptid amb l'aa acoblat (per saber si

ha reaccionat correctament) o amb la desprotecció realitzada (per saber si queden grups

amines protegits que puguin evitar l'acoblament del següent aa).

S'afegiran en un tub de vidre unes perles de la resina (il·lustració 2), 6 gotes d'una solució

de reactiu que anomenarem Solució A i 2 gotes d'una Solució B (il·lustració 1). S'escalfarà

a 110 ºC durant 3 minuts i s'analitzarà la coloració del líquid. 
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Il·lustració 1 Solució A i B
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 2: Boles de la resina
Font: elaboració pròpia
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A la taula 3 següent es mostra la composició de cada solució segons el protocol establert:

SOLUCIÓ A SOLUCIÓ B

40g  de  fenol  afegits  a  10mL  d'etanol.

S'escalfa fins a obtenir  la solució total  del

sòlid. 

205mg  de  ninhidrina  en  50  ml  d'etanol

absolut. 

S'afegeix una solució de 65mg de KCN en

100mL  d'aigua  a  la  piridina,  recentment

destil·lat sobre 100mL de ninhidrina.

Aquest  reactiu  s'ha  de  mantenir  en  un

recipient d'alta a protecció per ser protegits

de la llum.

Les  dues  solucions  s'agiten  durant  45

minuts amb 4g de resina Amberlite MB-3, es

filtra i es barreja.

Taula 3: Composició de les solucions A i B
Font: elaboració pròpia

 6.6. TEST DEL CLORANIL

Aquesta prova, tot i que també serveix per detectar amines lliures, té un percentatge

més elevat de precisió, un 98% de sensibilitat, ja que també detecta les anomenades

amines secundàries. En síntesi de pèptids s'utilitza per a supervisar l'acoblament d'aa en

amines secundàries com les prolines.

El procés és el mateix, unes boles de resina es transfereixen a un tub de vidre, però que

en  aquest  cas  serà  rentat  prèviament  amb  metanol.  Després  s'afegeixen  200  µL

d'acetaldehid (per a la prova de les dues amines, primàries i secundàries) o acetona (per

a la prova d'amines secundàries) seguit d'una solució de 50µL de cloranil (750 mg de

2,3,5,6-tetracloro-1,4-benzoquinona en 25 ml de toluè). La solució s'agita a temperatura

ambient 5 minuts i posteriorment s'analitza la coloració.

Si les boles o la solució queden de color verd o blau la prova serà positiva, indicarà la

presència d'amines lliures. En canvi, si les perles són de color marró i la solució de color

groc o ambre la prova serà negativa, això voldrà dir que no hi ha amines primàries  ni

secundàries lliures.
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Part pràctica
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 1. Introducció part pràctica
Amb  el  meu  tutor  del  centre,  ens  vam  posar  en  contacte  amb  el  parc  científic  de

Barcelona que ofereix cada any unes places per a realitzar la part pràctica dels treballs de

recerca  de  segon  de  batxillerat  allà. Vam  enviar  la  sol·licitud  conforme  m'agradaria

participar explicant com anava encaminat el meu treball i   en quin dels projectes que

oferien podia encaixar i vaig tenir la sort de que m'escollissin. 

A principis de juliol ens van fer una entrevista on la persona que tutoritzaria el treball per

part d'aquesta institució no va poder venir. Ens va atendre la coordinadora del centre a

qui vam explicar la nostra idea i, aquesta ens va acabar d'adjudicar una tutora. 

Via e-mail vaig estar parlant amb la Júlia (la tutora) que era una estudiant del doctorat en

biomedicina i que realitzava diferents projectes al parc. En una entrevista personal amb

ella vam exposar  la idea principal  que jo tenia respecte al treball, que anava sobre la

melanina i que al final que no té res a veure amb el resultat final del mateix. Com que la

melanina és  un tipus de proteïna vam acabar parlant de pèptids. Ella ens va presentar un

projecte sobre aquests on podria aportar tot el seu coneixement sobre ells i que ens va

agradar. Com ja us podeu imaginar, tractava sobre els pèptids llançadora. Vam quedar

per veure'ns al setembre on podria realitzar les pràctiques acompanyada d'una estudiant

de la meva edat, la Katalyn. 

Després  de  les  vacances  ens  vam  veure  per  acabar  de  comentar  l'experiment  que

portaríem a terme i va ser quan la Júlia em va comunicar que havia parlat amb un expert

en verins que havia extret una seqüència d'aminoàcids d'un verí d'aranya (Phoneutria

nigriventer) que era ideal per al meu estudi. Així doncs, comptàvem amb un element nou i

original amb què treballar. Per una altra banda, la meva companya realitzaria el mateix

procés  que  jo  però  amb la  seqüència  d'aa  de  la  clorotoxina,  la  qual  sabíem que  sí

travessava la barrera hematoencefàlica. Les següents setmanes van ser l'elaboració de

l'experiment. 
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 1.1. OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

L'objectiu principal de la part pràctica del meu treball era comprovar els següents punts:

a) Que  la  capacitat  per  travessar  la  membrana  hematoencefàlica  dels  pèptids

llançadora era certa.

b) Que la seqüència d'aa donada per un expert en verins era capaç de travessar-la.

c) Que el pèptid que jo havia sintetitzat era correcte per dur a terme la seva funció

 1.2. LLOC I CONDICIONS DE REALITZACIÓ

Aquest experiment el vaig dur a terme al parc científic de Barcelona, concretament al

laboratori de biomedicina. La meva tutora d'allà, la Júlia Garcia, que estava realitzant el

seu doctorat  en  un dels  laboratoris  del  parc,  va  estar  donant-me en tot  moment  les

instruccions per a realitzar correctament el procés de síntesi i la comprovació del mateix.

A més, tenia una companya de treball, la Katalyn, que estava duent a terme la mateixa

pràctica que jo però amb la clorotoxina. Aquesta està explicada en els annexos. 

Durant la setmana del 31 d'agost al 4 de setembre vam estar fent la síntesi del nostre

pèptid. Aproximadament començàvem cap a les 10:30/11 del matí, dinàvem allà, i sortíem

a les 5/6 de la tarda. El treball de laboratori no té uns horaris exactes, doncs, depèn de

diversos factors què puguis marxar a casa (has de deixar-ho tot enllestit per a què res

afecti el teu pèptid). La setmana del 7 l'11 de setembre vaig estar fent el clivatge, l'anàlisi

del meu pèptid i una prova anomenada  PAMPA que s'explicarà més endavant i que em

servirà per veure si el pèptid compleix la funció que ens interessa, travessar la membrana

del cervell.

 1.3. METODOLOGIA UTILITZADA

Degut a la complexitat del treball experimental i per poder seguir l'explicació de manera

més senzilla,  inclouré  les  diferents  etapes del  procés realitzat  ordenades de manera

seqüenciada i que explicaré amb més detall més endavant.

a) Selecció d'un verí  com a model  per copiar la seqüencia d'aa que permeti  al

pèptid  artificial  travessar  la  barrera  hematoencefàlica;  ja que,  com  més  endavant

explicaré, els verins tenen aquesta capacitat.
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b)  Elaborem l'estratègia de síntesi del pèptid artificial (utilitzant com a model la

seqüència  d'aa  seleccionada  del  verí)  per  coordinar  les  condicions  de  treball  de

manera “ortogonal”.

c) Procés de síntesis del pèptid mitjançant la incorporació progressiva (amb una

resina com a suport) dels aa que constitueixen la seqüència seleccionada.

d) Clivatge  o  alliberació  del  pèptid  de  la  resina  utilitzada  com a  suport  -hi  ha

diferents tipus de resines que són seleccionades en el moment d'elaborar l'estratègia-

per  a realitzar la síntesis.

e)  Anàlisis del pèptid sintetitzat:

1. Amb  una  màquina  anomenada  HPLC  comprovem  que  el  pes  molecular  del

pèptid sintetitzat artificialment coincideix amb els valors teòrics (s'haurà de fer el càlcul

del pes molecular teòric d'aquesta seqüencia).

2. Prova del PAMPA amb la qual es comprova que el pèptid sintètic té la capacitat

de travessar la barrera hematoencefàlica.

3. L'HPLC mesurarà les mostres de la prova del PAMPA per poder-la analitzar i

interpretar les dades i aplicar les fòrmules del transport i de la permeabilitat. 

f) Elaborar i extreure conclusions interpretant els valors calculats.

Cadascuna d'aquestes etapes s'aniran desenvolupant al llarg de la part pràctica d'aquest

treball amb més detall. Es donaran els noms i els valors de les quantitats de material

utilitzat tant com dels aa de la seqüència.
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 2. Estudi de la seqüència d'aa
 2.1. SELECCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA D'AA DEL VERÍ

En comptes de crear una molècula capaç de travessar la barrera hematoencefàlica, el

que podem fer és observar la naturalesa i veure quines molècules sí són capaces de

travessar-la. És més evident copiar el que la naturalesa ha fet per sí mateixa que intentar

crear des de zero una molècula nova. Per això utilitzem els verins. 

Els verins tenen la capacitat de travessar la barrera hematoencefàlica del cervell i arribar

al sistema nerviós. Un cop allà actuen segons la seva toxicitat i infecten l'ésser que s'ha

contaminat amb aquest. És aquest un exemple ideal de molècules que existeixen a la

naturalesa capaces de passar la BH. 

Per saber quina era la seqüència d'aa que volíem estudiar un expert en verins va realitzar

diferents proves a un verí de l'aranya Phoneutria nigriventer. Per començar, aquest verí té

diferents components que no ens interessen, per tant, s'han de separar. Per això es fa

servir  una màquina especial,  l'HPLC (High Performance Liquid Chromatography),  que

permet detectar els diferents components de les mostres que analitza i les separa segons

el  seu  pes  molecular.  Una  vegada  tenim  aïllades  les  diferents  seqüències  d'aa

analitzarem bàsicament dues característiques: que tinguin capacitat de passar a través

de  la  barrera  hematoencefàlica  (això  ho  farem  mitjançant  una  tècnica  especial

anomenada PAMPA) i que no tinguin la toxicitat pròpia del verí.

Un cop realitzades totes les proves aquell pèptid que tingui un millor transport i menor

toxicitat serà el que utilitzarem com a model per copiar la seva seqüència d'aa.

En aquest punt, ja tenim seleccionat el pèptid que intentaré reproduir al laboratori. Per

saber quins aa el constitueixen i quina serà la seqüència que hauré de copiar utilitzarem

la màquina de l'HPLC  que mesurarà el pes molecular de cadascun dels components

d'aquest pèptid i podré deduir els aa que el constitueixen i en quin ordre estan col·locats

a la seqüència.

Posteriorment i per acabar, comprovarem que els aa que la constitueixen no siguin tòxics,

ja que alguns poden interaccionar de forma negativa dintre de l'organisme. En el cas de

què es  mostri  toxicitat,  hauríem de modificar  l'estructura  del  pèptid  substituint  els  aa
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tòxics  per  altres  que tinguin  propietats  semblants  -per  evitar  que alterin  l'estructura  i

propietats del pèptid- i comprovar, posteriorment, la viabilitat de la seqüència modificada.

 2.2. DISSENY DE L'ESTRATÈGIA

Aquest és un pas previ a l'inici de la síntesi del pèptid. En aquest apartat s'han d'establir

totes  les  condicions  de  treball  que  permetran  desenvolupar  el  meu  projecte  sense

inconvenients  i  reduint  els  possibles  problemes  al  mínim.  En  aquest  sentit  dividirem

l'estratègia en tres apartats:

• Seleccionar el  tipus de resina que utilitzarem com a suport  per a la síntesi  del

pèptid.

• Escollir  els  agents  acoblants  que  donaran  les  condicions  ideals  per  afegir  els

aminoàcids.

• Seleccionar el model de desprotecció dels grups protectors temporals dels aa.

• Preveure  les  condicions  que  seran  necessàries  per  dur  a  terme  el  cleavage,

l'escissió del pèptid de la resina, i la desprotecció dels grups permanents.

Una bona estratègia ha de tenir unes condicions ortogonals, és a dir, que les condicions

de desprotecció dels  grups temporals  no afectin  els  permanents  perquè sinó la  seva

existència  no  serviria  de  res.  Per  exemple,  en  el  nostre  cas,  per  als  primers  grups

protectors utilitzarem una base que només els afecti a ells i per als segons un àcid que

els alliberi i que acabarà de trencar l'enllaç entre el pèptid i la resina sense trencar l'enllaç

peptídic (entre aa).
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 3. Inici de la síntesi
Abans de començar a tractar amb material de laboratori s'han de prendre unes mesures

de seguretat  mínimes per protegir-nos dels productes que utilitzarem, sempre que es

tracti de químics no molt perillosos, és a dir, cap base o àcid fort.

Al  laboratori,  per tant,  haurem de portar sempre una bata,  uns guants de nitril,  unes

ulleres protectores i el cabell recollit (il·lustració 3). S'haurà de portar pantalons llargs i

sabates tancades.

També, degut a què estem utilitzant productes químics perjudicials per al medi ambient

cada tipus de producte tindrà el seu contenidor especial per a poder ser reciclat.

 3.1. SÍNTESI ARTIFICIAL DEL PÈPTID

Per a l'inici de la síntesi utilitzarem la resina  Rinkamide Chemmatrix ja que en l'estudi

previ  s'ha  vist  que  compleix  les  condicions  ortogonals  per  a  què  els  productes  que

utilitzem per a unir els aminoàcids no trenquin l'enllaç entre el  pèptid i  la mateixa. La

resina servirà de suport per a la síntesis de tota la cadena d'aa.

Perquè tot el procés d'elaboració del pèptid s'entengui de forma clara, s'explicaran de

forma  ordenada  els  diferents  passos  necessaris  en  la  síntesi.  El  dividirem  en  tres

moments: 

• la  primera  part  consistirà  a  preparar  la  resina  que  permeti  la  incorporació

progressiva dels aa

• la segona consistirà en l'explicació de com afegir el primer aa de la cadena (que

ens servirà de model per a tota la seqüencia)

• la tercera i última serà l'allargament del pèptid incorporant la resta d'aa que formen

el pèptid.
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a) Preparació de la resina

1- Càlcul de la quantitat de resina necessària: El punt de partida és

la  nostra  escala  de treball,  que serà  0'5  mmols  de pèptid.  Així

doncs utilitzarem factors de conversió (amb el pes molecular de la

resina) per saber la quantitat d'aquesta que haurem de pesar.

  1g resina

0'5 mmol pèptid. .                                 · 3 eq. =  3,19g resina

  0,47  mmol p.

Mesurem  els  3,19g  de  resina  a  la  bàscula  de  precisió.  Ho

avoquem a una xeringa que es troba unida a un col·lector i amb un

filtre  a  la base d'aquesta per  poder filtrar  els químics utilitzats  i

l'excés  de  producte  que  no  s'enganxa  a  la  resina.   En  aquest

suport  realitzarem tota la síntesi (Il·lustració 4).  

2-Acondicionament  de  la  resina: Per  poder  unir  el  primer  aa  s'ha  de  realitzar

l'acondicionament de la resina, és a dir, assegurar-nos que és funcional (Il·lustració

5). L'enllaç entre la resina i el aa es produirà entre el grup carboxil de l'aa i el grup

amina de la resina que haurem d'activar amb aquest acondicionament. Per solvatar8

la resina  s'han de realitzar diferents rentats amb DMC (3x1 min), 10% de TFA en

DMF i (1X10 min), 1% DIEA (3x1 min), DCM (3x1 min), DMF (3x1 min). 

8 Solvatar: experimentar un procés d'atracció dels ions d'un solut i les molècules d'un dissolvent.
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Il·lustració 4: Xeringa 
amb la resina
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 5: Acondicionament de la resina
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3- Comprovació: Realitzem el test de la ninhidrina per saber si hi ha amines lliures i per

tant, si ja podem afegir el primer aa (Il·lustració 6). 

Com que va donar positiu, vam prosseguir a activar el primer aa per poder-lo afegir. 

Aquests tres primers passos es realitzen només una vegada, ja que aquesta resina serà

el  suport  per  la  incorporació  progressiva  dels  diferents  aa  que  constituiran  el  nostre

pèptid.  Abans d'explicar el  mecanisme d'incorporació dels diferents aa hem de deixar

clares dues coses:

• La síntesi del pèptid es farà en sentit contrari a la seqüència de aa,  és a dir, el

primer aa que incorporarem és en realitat l'últim de la seqüència. Això es deu a l fet

que els  grups  amb  els  quals s'uniran  els  aa  a  la  resina  seran  grups  amina  i

obligaran a que el sentit de la cadena sigui COOH-aa...aa-NH2 (sentit contrari al

normal d'una cadena peptídica que és NH2-aa...aa-COOH) .

• La nostra seqüencia és: glu-leu-thr-ala-leu-ala-pro-ser-thr-met-lys i la sintetitzarem

en l'ordre invers, és a dir, lys-met-thr-ser-pro-ala-leu-ala-thr-leu-glu.

b) Incorporació del primer aa: Lisina

1. Càlcul de la quantitat del primer  aa: Per calcular la quantitat d'aa que s'ha de pesar,

partint  de  l'escala  de  treball  0'5mmols  de  pèptid,  realitzarem  factors  de  conversió

(utilitzant el pes molecular de cada aa) fins  a  obtenir la quantitat que necessitem. Per

assegurar-nos que l'aa s'enganxa treballarem sempre en excés amb tres equivalents de

cada, i tot el que sobri després serà filtrat i no influirà en el procés. Realitzaré un exemple

del calcul del primer aa (lisina) i per als altres serà idèntic, però canviant el valor del pes

molecular segons cada aa.
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El pes molecular de la lisina és 468,53g/mol, per tant el càlcul serà

0'5 mmol pèptid 

 10-3 mol p.  468,53g lys.

· 3 eq. =  0'702g Lisina
. .                                 .  .                                         

  1 mmol p.   1 mol p. (sol)

Ja tenim calculada la quantitat de lisina necessària per  a  la nostra escala de treball. A

continuació farem el mateix per als dos reactius d'acoblament. Farem servir el HoAt i el

DIPDCI.

• El pes molecular del HoAt és 136,11g/mol, per tant el càlcul serà:

 10-3 mol p. 136,11g HoAt

0'5 mmol pèptid. .                                 . .                                              · 3 eq. = 0,204g HoAt

  1 mmol p.    1 mol p. (sol)

• El  DIPCDI és un líquid  que té  un pes molecular 126,2g/mol i  una densitat  de

0,815g/mL. Per tant el càlcul serà:  

 10-3 mol p. 126,2 g DIPCDI 1 mL DIPCDI

0'5 mmol pèptid. .                                 . .                                                  . .                                                 ·3 eq. = 0,232 mL HoAt

  1 mmol p.  1 mol p. (sol) 0,815g DIPCDI

Mesurem l'aa i l'HoAt amb l'ajuda d'una balança de precisió  (Il·lustració  7) i el DIPCIDI

amb una pipeta graduada (Il·lustració 8) i els aboquem a un falcó.
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Font: elaboració pròpia

l·lustració 7: Balança de precisió
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2. Incorporació del aa: Un cop tenim els tres compostos dins del falcó, els dissolem amb

DMF i els afegim al tub la xeringa on està la resina acondicionada ( il·lustració  10). Es

deixa  reaccionar  durant,  més  o  menys,  40  minuts  en  un

agitador vital (il·lustració 9).

3. Acondicionament de la resina: En acabar el temps, es filtra la resina perquè el pèptid

que no s'hagi enganxat (ja que estava en excés) junt amb els reactius d'acoblament es

recullin en un col·lector. Després s'ha d'acondicionar la resina amb dos productes que ja

hem utilitzat abans, el DCM i el DMF. El primer, serveix per netejar la resina de l'excés

d'aa i reactius que hi ha. El segon, serveix per inflar la resina i augmentar l'espai entre les

boles de la mateixa per millorar la interacció amb els productes que anem afegint i es

donin a terme les reaccions que ens interessen. Aquests rentatges els farem tres vegades

per cada producte amb la seva filtració corresponent entremig de cadascun. 

D'aquesta manera deixem la resina preparada per a realitzar el següent procés. Això vol

dir que cada cop que inserim un producte que reaccionarà amb la resina haurem de fer la

seva filtració posterior i tornar-la a acondicionar

per  poder  continuar  treballant  amb  ella

(Il·lustració 11).
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Il·lustració 11: Acondicionament de la resina
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 9: Agitador vital
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 10:  Incorporació de l'aa
Font: elaboració pròpia
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4-  Test de la ninhidrina: Quan ha passat el temps de reacció, es realitza el test de la

ninhidrina per saber si queden amines lliures (Il·lustració 12). SI dona positiu (es queda

de color blau  perquè hi ha amines lliures) vol dir que encara no s'han enganxat tots els

aa i, per tant, s'han de tornar a reacoblar, pesant les quantitats anteriors un altre vegada.

Si dona negatiu es pot seguir amb el següent aa. 

5-  Reacoblament de la lisina: En el nostre cas, el

test  va  donar  positiu  i  vam  decidir  fer  el

reacoblament amb una altre estratègia més ràpida,

la que utilitzava els reactius PyAOP i la base DIEA

(il·lustració 13). Els càlculs per saber les quantitats

necessàries van ser els següents:

• El pes molecular del  PyAOP 521,38g/mol,

per tant el càlcul serà:

 10-3 mol p. 521,38g PyAOP

0'5 mmol pèptid.  .                                 . .                                                 · 3 eq. = 0,782g PyAOP

 1 mmol p.  1 mol p. (sol)

• El DIEA és una base líquida amb un pes molecular de 129,24g/mol i una densitat

de 0,742g/mL:

 10-3 mol p. 129,24g DIEA 1mL DIEA

0'5 mmol pèptid.  .                                 .  .                                            .  .                                         · 6 eq. = 0,522 mL DIEA

 1 mmol p.   1 mol p. (sol) 0,742g DIEA
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Il·lustració 12: Test de la ninhidrina
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 13: Aminoàcid i PyAOP
Font: elaboració pròpia
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En aquest cas, al ser el DIEA una base, no es pot deixar massa temps amb l'aa, ja que

com s'ha explicat, les bases serveixen per desprotegir-los i, per tant, faria que el grup

protector del grup amino saltés i es podrien produir reaccions secundàries indesitjades.

Això faria que les propietats del pèptid variessin, per tant, la filtració de la resina amb el

posterior acondicionament s'ha de fer abans de realitzar la mescla (el que els científics

anomenen col·loquialment còctel). 

En acabar el temps de reacció (i amb el posterior acondicionament de la resina) realitzem

el test de la ninhidrina, com que dóna negatiu, vol dir que s'han adherit mínimament el

95% dels aa i ja podem continuar allargant la cadena amb el següent aa.

c) Incorporació de la resta de aa i allargament de la cadena

Ara ja tenim la resina preparada amb la lisina enganxada. Abans d'incorporar el següent

aa, recordem que tots els aa porten un grup protector incorporat; per tant, el primer que

s'ha de fer és eliminar aquest grup protector per permetre que la lisina es pugui unir amb

el  següent  aa  que  incorporem  mitjançant  un  enllaç  entre  el  seu  grup  amina  (que

s'acabarà de desprotegir) i el grup carboxil de la metionina, que és el següent aa.

1- Desprotecció de   l'  aa: és necessari desprotegir el grup amino del aa que hem incorporat

(en el nostre cas la lys) per permetre la seva reacció i formació de l'enllaç peptídic amb el

nou aa que incorporem. Per a desprotegir el grup amino de la lisina s'utilitza una base. En

aquest  cas,  com  que  s'han  estudiat  les  condicions  ortogonals  prèviament,  serà  una

solució de 20% de piperidina en DMF  (il·lustració 14).  Es realitzarà el  tractament tres

cops, deixant-la actuar 5 minuts, 3 minuts, i 1 minut respectivament i entre cadascun es

filtrarà i rentarà la resina amb DMF i DCM tres vegades per tractament. 
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Il·lustració 14: Base de piperidina
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2- Acoblament del següent aa: Un cop s'ha eliminat el grup protector, farem els càlculs de

les quantitats del següent aa (met), les mesures del mateix i  dels reactius (que s'han

calculat al principi de la síntesi, seran les mateixes per a tots els aa) i seguirem el mateix

procediment  que  amb  la  lisina:  incorporació  de  la  mescla  del  aa  amb  els  reactius

d'acoblament  a  la  resina,  deixar  actuar  el  temps  necessari,  test  de  la  ninhidrina  per

assegurar-nos que el aa s'ha enganxat correctament, rentatge i filtratge amb DMF i DCM,

eliminació del grup protector del aa que acabem d'incorporar i continuem amb el tercer

aa. Aquest procés es repeteix de forma mecànica cada vegada que hem  d'incorporar un

nou aa.

De totes maneres i, per evitar realitzar el test de la ninhidrina massa vegades (recordem

que en cas de què doni positiu s'ha de tornar a reacoblar l'aa), farem dos acoblaments

per aa de 15 minuts (amb PyAOP i DIEA) i en el segon farem el test. D'aquesta manera

anirem més ràpid i ens assegurarem de què els acoblaments es produeixin correctament.

Com que els processos següents  són idèntics  a  l'explicat,  excepte  les  mesures dels

grams d'aa (ja que els seus pesos moleculars són diferents), a la  taula  4 següent és

mostra el pes dels aa de la seqüència del pèptid (ordenada en sentit C-N) amb els seus

respectius grams calculats que s'hauran de mesurar:

Nom del aa Pes molecular del aa Quantitat mesurada d'aa

Metionina 371,5g/mol 0,558g 

Treonina 397,48g/mol 0,596g

Serina 383,4g/7mol 0,575g

Prolina 337,4g/mol 0,506g

Alanina 319,33g/mol 0,479g

Leucina 353,4g/mol 0,530g

Alanina 819,33g/mol 0,479g

Treonina 397,48g/mol 0,596g

Leucina 353,4g/mol 0,530g

Àcid glutàmic 443,51g/mol 0,665g
Tabla 4: Pes molecular i calculat dels aa de la seqüència
Font: elaboració pròpia
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Durant la síntesi es va produir un cas excepcional entre

l'acoblament de l'alanina a la prolina a causa de la seva

conformació (il·lustració  15). La prolina té el grup amina

en  un  anell  unit  a  la  cadena  lateral,  aquesta  amina

s'anomena amina secundària i provoca més dificultats a

l'hora de fer-la reaccionar amb el grup carboxil d'un altre

aa. Per això, al afegir l'alanina, el test de la ninhidrina va

donar positiu i vam haver de fer un reacoblament, seguint

una estratègia nova més efectiva. 

Després del tercer reacoblament, en comptes de realitzar el test de la ninhidrina, vam fer

el  test  del  cloranil,  que en aquest  cas,  si  detecta  la  presència  d'amines secundàries

lliures.  D'aquesta manera ens asseguràvem de que l'aa (alanina)  s'hagués incorporat

correctament. 

Finalment, el test va donar negatiu (coloració de les

perles marró i solució groga) que volia dir que no hi

havia presència d'amines primaries o secundàries

lliures (il·lustració 16). Per tant, vam continuar amb

el procés, desprotegint l'alanina i afegint el següent

aa (leucina).
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 Il·lustració 15: Prolina
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 16: Resultat del test del 
cloranil

Font: elaboració pròpia
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 4. Cleavage i liofilització
Un cop s'han afegit tots els aa s'ha d'alliberar el pèptid de la resina. L'escissió del pèptid

de la resina junt amb la desprotecció dels grups permanents restants (els de les cadenes

laterals) s'anomena  cleavage i segons les condicions escollides s'hauran d'utilitzar uns

productes determinats prèviament estudiats. 

Com que per  al  disseny de l'estratègia ens hem assegurat  que les condicions siguin

ortogonals, haurem d'utilitzar un àcid, per què si fos una base, com que amb les bases es

desprotegien els  grups temporals,  els  grups permanents  haurien saltat  fa  temps i  no

haurien servit de res, podrien donar lloc a interaccions entre els aa i les cadenes e inclòs

es podria acabar alliberant el pèptid de la resina. Per això en el nostre disseny ja vam

seleccionar una resina i uns grups protectors permanents que trenquessin el seu enllaç

amb un àcid, concretament el grup tBu.

 4.1. PROCÉS DE CLEAVAGE

Aquest àcid serà una dissolució d'1% de TFA en DCM i s'introduirà en la xeringa, on està

el pèptid unit a la resina, durant 1 minut.  Es repetirà el  procés 6-8 vegades amb els

corresponents filtrats i rentats amb DCM i es concentrarà sota buit. 

Al final del cleavage aconseguirem trencar l'enllaç entre la resina i el pèptid enganxat. No

obstant el que realment es trenca és l'enllaç que presenta la resina amb els seus propis

grups amino,  de forma que el  pèptid  alliberat  tindrà els  dos extrems amb dos grups

amino,  l'inicial que correspon al que tenia la resina (i que encara es manté unit al grup

carboxil de la lisina) i el final que correspon al grup amino lliure del últim aa del pèptid.

Per tal d'assegurar-nos que el procés de  cleavage s'ha dut a terme correctament i no

queden restes d'altres elements que hagin participat en la síntesi, es procedeix a una

última manipulació abans de fer la prova del PAMPA; es tracta de la liofilització.
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 4.2. LIOFILITZACIÓ

a) Preparació de les condicions necessàries

El  material  resultant  del  cleavage,  es  farà  centrifugar  4  períodes  de  15  minuts  a

temperatura ambient en una solució d'èter fred que farà precipitar el pèptid.

Es reduirà el volum amb nitrogen, de manera que quedarà congelat, i es  dissoldrà en

H20:ACN. L'ACN farà que els residus quedin dissolts en ell i l'H20 permetrà que es pugui

produir el següent pas, la liofilització9. 

a) Procés específic

Finalment,  es liofilitza tot  el  producte amb un liofilitzador.  Aquesta tècnica serveix per

eliminar les traces dels residus de productes externs al pèptid, com el TFA, la resina o els

grups  protectors  permanents.  D'aquesta  manera  aconseguim tenir  un  pèptid  purificat

indirectament, és a dir, sense necessitat de realitzar una purificació (que es du a terme

amb altres equips i aparells especials).

En aquest moment,  tenim un polsim de pèptid alliberat.  Per tant la primera etapa del

procés podríem dir, a l'espera  de les  proves posteriors, que s'ha complert amb èxit, ja

que hem aconseguit sintetitzar i purificar un pèptid amb una seqüència d'aa determinada.

A partir d'aquí es tracta de valorar si el pèptid que hem sintetitzat es correspon realment

amb el que teòricament hauria de ser; per això sotmetem el nostre pèptid a la prova de la

HPLC.

9 Liofilització: és un procés que consisteix en congelar un producte per, posteriorment, introduir-lo en

una càmera de buit per separar l'aigua per sublimació (passar directament de sòlid a gas).
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 5. HPLC
L'HPLC  (High  Performance  Liquid

Chromatography  )  és  un  aparell  que

s'encarrega de separar els components d'una

mescla  basant-se  en  diferents  tipus

d'interaccions  químiques  entre  les

substàncies  analitzades  i  la  columna

cromatogràfica10 (il·lustració  17).  D'aquesta

manera, farem analitzar una mostra del nostre

pèptid -que dissoldrem en DCM, ja què, com

el  seu nom indica,  només treballa  amb mostres líquides-  i  podrem saber  el  seu pes

molecular.

 5.1. FUNCIONAMENT

L'HPLC  consta  d'un  espai  on  se  situen  les  mostres  a  analitzar  i  d'una  columna

cromatogràfica. El seu funcionament consta de dues fases: 

• una estacionària, quan el compost passa a través de la columna cromatogràfica

• una mòbil quan el vial bombeja líquid, introduït en petites quantitats,  al qual se li

pot introduir un gradient.

D'aquesta  manera,  quan  el  compost  passa  a  través  de  la  columna  cromatogràfica

aquesta  reté en ella les diferents parts que pugui  tenir i  les va deixant anar segons

l'afinitat. Després, l'aparell, fa un gràfic en funció del temps i de les diferents substàncies

que ha anat deixant. De manera que podem saber la puresa del nostre pèptid i si s'ha

elaborat correctament.

 5.2. ANÀLISI DEL PÈPTID

S'agafa  una  mostra  del  polsim  de  pèptid,

suposadament sense residus existents en ella, i la

dissolem en DCM. Després la introduïm en un vial i

la fem analitzar al HPLC (il·lustració 18).  

10 Columna cromatogràfica: tub que s'encarrega de separar els components de la mostra.
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Il·lustració 17: HPLC, mostres i columna 
cromatogràfica
Font: elaboració pròpia

Il·lustració 18: Base on es situen les 
mostres per analitzar
Font: elaboració pròpia
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El que nosaltres volem saber amb aquest aparell és precisament si tenim el pèptid pur o

si necessita d'una purificació. Ho sabrem comparant el valor que ens donarà l'HPLC -que

serà el pes del pèptid sintetitzat- amb el valor teòric que hauria de tenir el pèptid.

Com que l'HPLC mesura els diferents compostos que té i, teòricament, només ha de tenir

el  pèptid (ja que el  DMF no es detecta),  el  pic (valor del  gràfic que representa cada

compost detectat) només hauria de ser el del pèptid i hauria de mesurar  el mateix que el

pes teòric. En cas d'error podrien passar dues coses:

• Que al cromatograma11 apareguin diferents pics que no correspondrien al pèptid, i

què per tant, voldrien dir que són residus que han quedat en el polsim. Això ens

faria haver de purificar el pèptid per eliminar aquests residus.

• Que el pes que ens indica l'HPLC de la mostra analitzada no coincideixi amb el

teòric i, per tant, voldria dir que en algun moment de la síntesi  hi  ha hagut algun

error i s'ha pogut enganxar dues vegades un aa en algun dels reacoblament o que

no s'han enganxat correctament.

De  totes  maneres,  el  gràfic  que  ens  va  mostrar  l'HPLC de  la  nostra  mostra  només

presentava, com esperàvem, un pic (el del pèptid) i volia dir que era pur. 

El càlcul del pes teòric era senzillament sumar el pes molecular de tots els aa que el

componguen, de manera que el nostre pèptid hauria de mesurar 1161,4mmol per estar

ben sintetitzat. L'àrea del pic (que correspon al pes molecular) era de 1162mmol cosa que

volia dir que tampoc hi havia errors en la síntesi.

Un cop comprovat que el pèptid és l'indicat i que no té residus en ell, podrem procedir a

comprovar  que  compleix  la  funció  que  volem  que  realitzi,  traspassar  la  membrana

hematoencefàlica.

11 Cromatograma: resultat gràfic de la separació dels components d'u compost.
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 6. PAMPA
Aquesta prova final consisteix  a comprovar que el pèptid sintetitzat complirà la funció

inicial esperada, travessar la membrana hematoencefàlica. Per això s'ha de fer passar el

pèptid a través d'aquesta i analitzar el seu transport i la seva permeabilitat. 

El problema va ser que per fer això necessitàvem cèl·lules reals extretes d'un cervell de

ratolí, i no podíem accedir a elles. Per això, en comptes de fer la prova amb cèl·lules les

vam fer amb un extracte lipídic d'un cervell porcí. 

Si  el  pèptid  era  capaç de passar  a  través de lípids  -com que les  membranes estan

formades  per  lípids-  voldria  dir  que  també  seria  capaç  de  travessar  la  membrana

hematoencefàlica per difusió passiva12. 

En canvi, si no passés, ens quedaria deduir, sense poder comprovar experimentalment,

que el pèptid passaria per difusió activa13. A aquesta conclusió arribem gràcies als nostres

coneixements  sobre  els  verins  ja  explicats,  on  sabem que  afecten  el  SNC (sistema

nerviós central) i que, per tant, han de passar per la membrana per arribar a aquest (si no

ho fan per transport passiu, ho han de fer de forma activa). A més a més, en la selecció

de la seqüència de pèptid es fa la prova de PAMPA amb tots els compostos del verí i es

comprova quin és el pèptid que té millor traspàs, permeabilitat, i menor toxicitat.

 6.1. FUNCIONAMENT

Tenim dues plaques superposades amb uns

pous cadascuna de capacitat 200μL. La placa

inferior és la donadora i la superior, que conté

un filtre, la aceptora. En la donadora posarem

un  imant  i  el  nostre  pèptid  dissolt  i  en

l'aceptora   la  capa  lipídica  i  a  sobre  el

dissolvent.  Sempre  posarem  tres  mostres

(X,Y,Z) de cada (aceptor i donador) per evitar un possible error (il·lustració 19). 

12 Difusió passiva: transport que no necessita consum energètic (explicat en el punt 2.3).
13 Difusió activa: transport que requereix un consum energètic  (explicat en el punt 2.3)
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Il·lustració 19:  plaques donadora i aceptora 
amb els seus components inserits
Font: elaboració pròpia
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La placa es cobreix i s'incuba a temperatura

ambient en una atmosfera saturada d'humitat

(gràcies a unes esponges) durant 4h amb un

agitador orbital14 (il·lustració 20).  Després de

transcórrer  el  temps  indicat,  s'analitzen  les

mostres  dels  pous  donador  i  acceptor  i  es

calcula el transport i la permeabilitat del pèptid

amb  les  seves  fórmules  corresponents

(aquests dos paràmetres estan en funció de la quantitat de pèptid que hagi passat del

pou donador on l'havíem col·locat, fins al pou aceptor travessant per això la membrana

lipídica).

 6.2. PROCÉS

Es  dissol  el  pèptid  en  un  buffer,  un  dissolvent  que  no  altera  la  permeabilitat  de  la

membrana  i  que  està  format  per  un  20% en  2-propanol.  La  concentració  d'aquesta

solució  ve  determinada  per  l'HPLC  que  utilitzarem  posteriorment  per  a  analitzar  el

transport i la permeabilitat. Per a què aquest aparell detecti el pèptid la concentració ha

de ser de 200 µM. I el volum de solució que volem aconseguir és el que es pot introduir

en l'HPLC. De manera que la concentració de la solució és de  200µM

Una vegada fets els càlculs, s'introdueixen 200µL de la solució preparada amb el pèptid

al pou donador. A continuació es col·loca la barreja lipídica que fa de membrana i just a

sobre del pou aceptor amb el dissolvent, per afavorir la dissolució del pèptid que vagi

traspassant la membrana.

Es deixa actuar durant 4h amb un agitador orbital.  Passat aquest temps es tracta de

saber la quantitat de pèptid que ha travessat la membrana, és a dir,  calcular amb les

fórmules adequades el transport i la permeabilitat. Aquests valors seran els que nosaltres

utilitzarem per fer la interpretació final del nostre experiment i extreure les conclusions

relacionades amb el mateix.

Per analitzar les mostres dels pous donador i aceptor hem de tornar a utilitzar l'HPLC,

que ens permetrà valorar la quantitat de pèptid dels diferents pous i, a partir d'aquí, poder

calcular  els  paràmetres  que  permeti  elaborar  les  conclusions.  Les  mostres  seran

14 Agitador orbital: dispositiu amb una plataforma dotada d'un moviment orbital que barreja líquids.
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Il·lustració 20: Agitador orbital
Font: elaboració pròpia
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analitzades durant un temps de 14 minuts.

a) Per calcular el  tant per cent de transport  de pèptid per la membrana lipídica

utilitzarem la fórmula següent:.

                                                          T (%) = [CA (t)/ CD (t0)] · 100

Aquest  valor  ens  donarà  una  referència  respecte  a  la  quantitat,  expressada  en

percentatge,  de  pèptid  que  ha  passat  del  pou  donador  al  pou  aceptor,  és  a  dir,  el

percentatge del pèptid que ha aconseguit travessar la membrana

On:

• CA (t) és la concentració de pèptid del pou aceptor després de transcórrer el temps

establert, és a dir, en el nostre cas van ser 14 minuts 

• CD (t0) és la concentració de pèptid del pou donador en el moment inicial, és a dir,

abans de deixar-lo actuar per a membrana.

b) Per calcular la permeabilitat15 de la capa lipídica  utilitzarem la fórmula següent:

Pe = (-218,3/t) ·log [1-(2·CA (t)/CD (t0)] ·10-6 cm/s

On: 

• CA  (t)  i  CD (t0)  són el mateix que en l'equació anterior i  t  continua sent el temps

d'injecció a l'HPLC, és a dir, 14 minuts. 

c) També es calcularà la  retenció a la membrana mitjançant  una resta entre la

concentració que hi havia inicialment al pou donador (el total del pèptid que  havíem

col·locat) i la suma dels valors de concentració del pèptid al  cap de 14 minuts en els

pous donador i aceptor. Resulta evident que aquesta diferència correspon a la quantitat

de pèptid que ha quedat retingut a la membrana. La fórmula quedaria així:

                                               R%= ( CD (t0)-CA (t) - CD (t)) · 100

15 Permeabilitat: capacitat que té un material de deixar-se travessar sense alterar la seva estructura interna
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Totes les dades estan recollides a la  taula  5 següent a partir dels gràfics realitzats per

l'HPLC que figuren als annexos.

En aquesta taula es mostra:

• Xa,Ya,Za són els tres pous aceptors i Xd, Yd, Zd són els tres pous donadors (quan

han passat els 14 minuts). Es van prendre tres mostres per tal de tenir rèpliques de

l'experiment i fer que els resultats  fossin més fiables.  t0 és el pou en el moment

inicial.

• Ca (t)  és la concentració dels pous aceptors i  Cd (t)  la concentració dels pous

donadors.

• V és el volum (en µL)

• Normalització: perquè no agafem el mateix volum per analitzar, hem de regular les

concentracions  de  manera  que  quedin  proporcionades  i  estiguin  a  la  mateixa

escala.  Els  valors  que  utilitzarem  per  fer  els  càlculs  amb  les  fórmules seran

aquests. 

Per tant, a partir de les dades recollides a la taula 5 i utilitzant els valors de concentració

normalitzats, apliquem les fórmules indicades abans per tal de calcular els paràmetres

que ens interessen per donar resposta a les preguntes plantejades a l'inici del treball.

D'aquesta manera, a la taula 6 següent es mostren els valors de permeabilitat, traspàs i

retenció de membrana calculats.
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 Taula 5: Dades aportades per l'HPLC
Font: elaboració pròpia

Mostra Ca (t) A. Norm.

14374 2 718700

16730 100 16730

15657 100 15657

15147 100 15147

13578 2 678900

14044 2 702200

13391 2 669550

Cd (t0) V (ɥL)

Pèptid ar. t0

Pèptid ar. Xa

Pèptid ar. Ya

Pèptid ar. Za

Pèptid ar. Xd

Pèptid ar. Yd

Pèptid ar. Zd
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Tot i que a les conclusions faré una interpretació detallada de les dades, a primera vista ja

ressalten dos resultats. El primer que el valor de permeabilitat de membrana s'ajusta als

valors estàndards establerts, que estan al voltant de: Pe > 10-6. El segon que el resultat

de percentatge de traspàs és molt petit, només un 2% del pèptid ha aconseguit travessar

a lamembrana que separava els dos pous

En aquest moment el procés de recerca que havia iniciat arriba al seu final. De forma

resumida podríem dir que he aconseguit sintetitzar un pèptid a partir d'una seqüència

determinada, he analitzat la puresa del mateix i per últim he intentat esbrinar si aquest

pèptid seria capaç de superar la barrera hematoencefàlica.

•
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Taula 6: Càlculs de permeabilitat, transport i retenció de membrana

Mostra
Pèptid ar. t0
Pèptid ar. Xa
Pèptid ar. Ya
Pèptid ar. Za
Pèptid ar. Xd
Pèptid ar. Yd
Pèptid ar. Zd

Pe (cm/s) Pe (x 10e6) desv. T T% desv. R R % desv.

0,000011 106,88 5,58 0,023 2,00 0,0011 3,21 2,69 2,35
0,000011 0,022 0,12
0,000010 0,021 4,73
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 7. Conclusions
Després de tot aquest treball es pot dir que:

El primer que m'agradaria ressaltar és la dificultat que presenta el treball de laboratori a

aquests nivells. Les variables que poden influir en un experiment són moltes i, tot i que

s'intenta tenir controlades la majoria d'elles, sempre hi ha  la possibilitat d'errors en la

manipulació  dels  productes,  en els  càlculs,  en les mesures,  etc.  És per  això  que és

absolutament necessari ser molt rigorós en el treball, molt metòdic en el procediment i

extremadament curós en totes les manipulacions. Per altra banda, la recompensa final

d'obtenir èxit  en la investigació, supera totalment totes les dificultats i  sacrificis que la

pròpia investigació comporta.

Després de fer aquesta reflexió, passaré a comentar les conclusions relacionades amb la

meva investigació. La pregunta inicial que feia referència a la possibilitat de sintetitzar de

forma artificial  un pèptid,  és evident que té una resposta afirmativa. Concretament he

pogut sintetitzar en el laboratori un pèptid que tenia una seqüència d'aa copiada del verí

d'una aranya.

Seguidament  direm que,  per  les proves que he tingut  oportunitat  de realitzar,  aquest

pèptid és estable, però té un nivell de traspàs molt petit. La síntesi del pèptid ha estat un

èxit,  ja  que  després  del  seu  anàlisi,  ha  resultat  un  pèptid  gairebé  idèntic  en  el  pes

molecular respecte al  teòric i,  a més ,  hem aconseguit  obtenir  el  pèptid pràcticament

purificat, sense cap resta de productes que s'hagin fet servir al llarg de la seva síntesi.

Pel que fa al nivell de traspàs, els valors han sigut tan baixos que ens queda descartar la

possibilitat  que el  pèptid  que hem sintetitzat  passa a través d'una barrera lipídica de

forma  passiva  (no  oblidem  que  les  membranes  biològiques  no  estan  formades

exclusivament per lípids). Com que partirem d'una seqüència peptídica que sabíem segur

que podia passar a través de la membrana, haurem de deduir que el nostre pèptid podrà

travessar la membrana cel·lular per sistemes de transport actiu que al nostre experiment

no hem pogut valorar, donada la impossibilitat de treballar amb cèl·lules vives. Aquest

resultat  coincideix amb el  fet  que a les membranes biològiques són les proteïnes les

principals responsables dels sistemes de transport actiu i  la nostra membrana artificial

només disposava  de la combinació de fosfolípids clàssica d'una membrana.
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Això ens deixa amb l'opció de comprovar quin transport utilitza el pèptid mitjançant una

nova línia d'investigació basada en estudis i experiments posteriors que consistirien a

posar al  pèptid una coloració i  fer-lo passar (amb el mateix mètode del PAMPA) per

cèl·lules del  cervell  (en aquest  cas cèl·lules vives).  Si  es veu el  pèptid  dintre  d'una

vesícula (que quedarà colorejada) llavors voldrà dir que el pèptid passa per endocitosi,

un  dels  principals  mecanismes de  transport  actiu.  En canvi,  si  utilitzés  sistemes de

transport  passiu,  hauríem de veure que el  pèptid  està  dissolt  per  tot   el  citoplasma

cel·lular. En aquesta prova i donat que el nostre experiment ha descartat la possibilitat

del transport passiu, esperaríem obtenir el resultat corresponent al transport actiu.

Fins aquí he aconseguit donar una resposta a quatre de les cinc preguntes que em

plantejava com a objectius de la meva investigació: es pot sintetitzar un pèptid de forma

artificial  al  laboratori,  aquest  pèptid pot  resultar una còpia de la  seqüència d'un verí

d'aranya, el pèptid sintetitzat resulta una molècula estable i purificada i finalment, tot i

que de forma indirecta, el pèptid intuïm que travessarà la barrera hematoencefàlica per

transport actiu.

Per últim, a causa de les limitacions de la meva investigació dins del laboratori, no s'ha

pogut comprovar que el pèptid és capaç de transportar amb ell un fàrmac, mantenint la

seva  estabilitat.  De  manera  que  sembla  clar  que  les  futures  línies  d'investigació,

consistiren a enganxar-li diversos medicaments i comprovar el seu traspàs (tot amb el

mateix  mètode  utilitzat  en  aquest  projecte  però  amb  la  diferència  que  per  obtenir

resultats  més  concloents  seria  necessari  utilitzar  cèl·lules  vives  com  a  model  de

membrana). Aquesta línia investigadora obre una porta d'esperança per al tractament de

les  malalties  neurodegeneratives,  com  l'Alzheimer  i  el  Parkinson,  ja  que  finalment

aconseguiríem fer arribar el fàrmac específic al cervell i al sistema nerviós central on

podria actuar.
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 8. Material de laboratori
 8.1. PROVEÏDORS

a) Químics, productes i substàncies
• Els aminoàcids protegits van ser subministrats per  Iris Biotech (Marktredwitz,

Alemanya). 

• La  resina  ChemMatrix®  es  va  obtenir  de  PCAS  BioMatrix Inc  (Quebec,

Canadà). 

• DIEA, DIPCDI i ninhidrina es van adquirir en  Fluka Chemika (Buchs, Suïssa),

mentre que Hoat va ser subministrat per GL Biochem Xangai Ltd (Xangai, Xina).

• Els  dissolvents  per  a  SPPS  com  DMF  i  DCM  van  ser  adquirits  de  SDS

(Barcelona, Espanya) i TFA de Scharlau (Barcelona, Espanya). 

• Altres reactius químics van ser adquirits d'Aldrich (Milwaukee, WI) amb la més

alta puresa disponible al mercat. 

b) Instruments 
• Les  xeringues  de  20  ml  per  SPPS i  eppendorfs  van  ser  proporcionats  per

Scharlau i falcons de Deltalab. 

• PAMPA placa i el sistema de solució van ser adquirits de  Pion (Woburn, MA

EUA),  mentre  na  polar  extracte  lipídic  cervell  porcí  (PBLEP)  es  va  obtenir

d'Avantis Polar Lipids (Alabaster, AL).

c) Aparells utilitzats
• Liofilitzador (VIRTIS, Frezzmobile 25 EL) 

• Forn (Selecta, Digitronic)

• Bortex (Merck Eurolab, MELB1719 (UE))

• Agitador magnètic (IKA, ECA bàsica)

• Centrífuga (Eppendorf, 5415R)

• GUT-BoxTM (aquosa Límits Pion gruix @ doble SinkTM)

• Pipetes (Gilson, Pipetman P2, P20, P200, P1000)

• Espectrofotòmetre Shmiadzu UV-2501 PC UV-VIS
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 10. Annexos
En aquestes pàgines consten els gràfics que va realitzar l'aparell HPLC i que vaig haver

de analitzar per elaborar les meves conclusions. En ells s'indica la concentració de pèptid

que hi havia en cada pou del PAMPA en funció del temps i la quantitat analitzada.

També consten els  gràfics  de la  clorotoxina  que la  meva companya de laboratori,  la

Katalin, va realitzar.

Judith Díaz Solana pàgina 56


