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Nomenclatura Utilitzada: 
 Mw Pes Molecular (Molecular Wheight) 
 LDH Lactat DesHidrogenasa 
 FI Força Iónica, Concentració de Sal 
 mUA=10-3UA miliUnitat d’Absorbància 
 Abs(xxx) Absorbància recollida a xxx nm a 1cm de pas de llum 
 BSA Albúmina de Sèrum Boví (Bovine Serum Albumine) 
 c / [xx] Concentració del solut xx 
 pI Punt Isoelèctric 
 dil disolució diluïda 
 Kav Coeficient de Repartiment 
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 Rf Running Factor, distancia recorreguda/distancia total 
 ug, ul micrògram, microlitre. 
 PAGE PolyAcrylamide Gel Electrophoresis 
 DHFR DiHidroxiFolatoReductasa
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11..  SSeeppaarraacciióó  ddee  PPrrootteeïïnneess  ddee  SSèèrruumm  ppeerr  
ccrroommaattooggrraaffiiaa  ddee  bbeessccaannvvii  iiòònniicc..  

Objectius:  
Detecció, separació e identificació de les proteïnes presents en el sèrum, mitjançant 
tècniques cromatografiques, basades en la càrrega de la proteïna donada pel seu pI en un 
pH determinat i comú; emprant tampons de elució de FI ascendent. 

Resultats: 
• Determinació de la concentració de Proteïna: 

En aquest cas, el reactiu de bradford diluia 1/10 les nostres mostres patró de BSA, 
d’altra banda, les mostres no han sigut diluïdes. A la taula de recta patró ja apareixen las 
concentracions inicials abans de diluir. 

Els resultats experimentals del bradford son: 
 

Bradford! 
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La recta patró té la següent forma: ( )mlgmUAcAbs /;125.10481.2)595( µ+= ; pel que: 
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• Cromatograma i taula de volums de elució de cada proteina separada 
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• Taula dels valors de les absorbàncies de les fraccións i concentració proteica 
En el recull de 

dades 
espectrofotomètrics 

d’aquesta 
cromatografía, ens vam 
trobar amb el problema 
de que moltes lectures 
eren negatives y/o que 
al aplicar la recta patró 
del bradford, donaba 
concentració negativa, 
ja que això no té cap 
mena de sentit, s’ha 
simplificat coma 
“0”tècnic i s’ha 
sombrejat per 
senyalitzar-ho.  

D’altra banda, 
s’han colorejat les 
fraccions a els quals 
tenim proteïna de 
manera diferent, per 
facilitar l’anàlisi de 
dades 

 
 

22..  DDeetteerrmmiinnaacciióó  ddeell  PPeess  MMoolleeccuullaarr  ddee  llaa  LLDDHH  ppeerr  
ccrroommaattooggrraaffiiaa  ddee  ggeell  ffiillttrraacciióó..  

Objectius: 
Determinar el Mw de la LDH i separar un barreja proteica segons la grandària de les 
molècules amb una cromatografia de exclusió molecular. Posteriorment, analitzarem la 
ressolutivitat d’aquesta tècnica amb SDS-PAGE, tècnica analítica desnaturalitzant, i 
compararem els Mw’s donats pels dos mètodes. 
 

Resultats 
• Càlcul de volum buit: 

Definit com el volum que no ocupa el gel a dins de la columna, entenem que ha 
eluït tot ell, quan es comença a recollir el solut que no ha interaccionat amb la fase 
mòbil. Aquest volum ho hem recollit en un vas de precipitats, i hem vist quan eluia el 
primer compost (blau de dextrá, Mw:2MDa), per la seva coloració blava. Tot i que 
hauriem de sumar el volum fraccionat fins arribar al máxim de concentració, que no ha 
arribat fins a la fracció 3, pel que el que s’ha de sumar és: 
0.3ml/fracció*2fraccions=0.6ml 

Fracción V;(ml) Abs(595);mUA [prot];ug/ml
1 2 -17 0

2 4 -26 0

3 6 -25 0

4 8 -7 0

5 10 48 15.26602177

6 12 56 18.49052801

7 14 46 14.4598952

8 16 3 0

9 18 -37 0

10 20 -21 0

11 22 -29 0

12 24 -13 0

13 26 11 0.352680371

14 28 8 0

15 30 -13 0

16 32 -18 0

17 34 -16 0

18 36 60 20.10278114

19 38 189 72.09794438

20 40 172 65.2458686

21 42 165 62.42442563

22 44 180 68.47037485

23 46 534 211.1547763

24 48 1298 519.0951229

25 50 1758 704.5042322
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Mesurat en una proveta , el  volum obtingut era de : 6.75ml. Sumant-li las 
fraccions, Ve=Vo=6.75ml+0.6ml=7.35ml 

 

• Càlcul de volum total 
El volum el total el podem entendre com a tot el volum al que té accés un solut que 

es quedés retingut per tots el forats del suport cromatogràfic, Volum buit/Volum 
d’exclusió corresponent à la fase mòbil, i el Volum intern, corresponent à l’interior de la 
reïna o fase estacionària. Observada la fracció de l’ultim compost, Dicromat Potàsic 
(Mw=291Da), número 31, Es suma el volum d’exclusió amb l’eluït fins aquesta fracció: 

Vt=6.75ml+31fraccións*0.3ml/fracció=16.05ml 
 

• Càlcul de proteïnes en cada fracció recollida de la cromatografía:  
La concentració en 

cubeta es calcula de la 
següent manera, a partir 
de la recta patró, 
preparada amb la 
concentracions patróns en 
100ul, més 900 de reactiu 
de Bradford. S’ha de tenir 
en compte, que encara 
que la regressió hauria de 
passar pel zero, deguts a 
errors experimentals, 
aquesta no passa. 

Es senyalen de 
color groc els màxims 
locals de concentració 
proteica, corresponents 
als pics d’elució.  

Donat que hi havia 
gran quantitat de proteïna 
la coloració Bradford era 
massa intensa i es 
sobrepassaba la regió 
lineal de l’aparell. 

La recta patró té la 
següent forma que ens 
relaciona la absorbància a 
595nm i la concentració 
en ug/ml de dissolució en 
cubeta de la mostra 
corresponent: 

( )mlgmUAcAbs /;275.34999.2)595( µ+=  pel que 

999.2

275.34)595(
)/(

−
=
Abs

mlgc µ  

Com que aquest càlcul ens dona la concentració existent a la cubeta, que és una 
dissolució de la mostra recollida de la cromatografía a on només 20ul eren mostra pura ( 
1/5 de la concentració patró), més 80ul de tampó i els 900ul de bradford. De aquesta 

Mostra Abs
595
(mUA) [prot]cubetaug/ml Ve(ml) [prot]mostraul

1 ** 7.05
2 ** 7.35
3 97 32.344 7.65 161.72
4 213 71.024 7.95 355.12
5 353 117.706 8.25 588.53
6 213 71.024 8.55 355.12
7 242 80.694 8.85 403.47
8 181 60.353 9.15 301.77
9 181 60.353 9.45 301.77
10 341 113.705 9.75 568.52
11 311 103.701 10.05 518.51
12 201 67.022 10.35 335.11
13 137 45.682 10.65 228.41
14 190 63.354 10.95 316.77
15 234 78.026 11.25 390.13
16 310 103.368 11.55 516.84
17 390 130.043 11.85 650.22
18 364 121.374 12.15 606.87
19 316 105.368 12.45 526.84
20 220 73.358 12.75 366.79
21 103 34.345 13.05 171.72
22 57 19.006 13.35 95.03
23 32 10.670 13.65 53.35
24 37 12.337 13.95 61.69
25 48 16.005 14.25 80.03
26 26 8.670 14.55 43.35
27 21 7.002 14.85 35.01
28 26 8.670 15.15 43.35
29 -16 0.000 15.45 0.00
30 -45 0.000 15.75 0.00

Resultats Cromatogràfics
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manera, per trobar la concentració de proteïna obtinguda a la cromatografia, hem de 
desfer aquest càlcul multiplicant per 5. 

 
• Càlcul de l’activitat LDH al model proporcionat. 

Com la activitat LDH de la mostra era molt baixa e imperceptible por mètodes 
espectrofotomètrics, es mostra el càlcul de la activitat de la LDH en mostra pura 
proporcionada por la instructora de pràctiques. 

Es mesura l'activitat de la LDH proporcionada basant-nos en la desaparició de 
NADH2 en cubeta segons la reacció:  
 

++ + →+ NADLactatoNADHPiruvato LDH

2 on la estequiometría és -1:-1 :1:1 

 
El NADH2 té un màxim de absorbància a 6.22*10-3 L/mol*cm, i aquest anirà 

desapareixent a mesura que la reacció avanç.  
En primeres mesures, la quantitat de LDH és massa, i es sobrepassa la zona 

lineal del enzim en la qual treballa a velocitat constant; per això, és necessari realitzar 
una dilució 1/5 del enzim . 

Treballant amb l’espectofotòmetre obtenim les següents dades: 
 

Activitat LDH Brut Activitat LDH Dil (1/5) 

Temps;(s) Abs(340nm) Temps;(s) Abs(340nm) 

0 695 0 690 

10 340 10 620 

20 194 20 550 

30 70 30 480 

40 54 40 410 

50 54 50 350 

60 54 60 310 

  70 260 

  80 196 

 
 
 

Activitat de LDH model

y = -6.11x + 673.96

R2 = 0.9935
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Composició LDHbrut 
900ul tampó HPO4 
030ul fracció (enzim) 
033ul NADH  
033ul piruvat 

Composició LDHdil 
925ul tampó HPO4 
006ul fracció (enzim) 
033ul NADH  

033ul piruvat 

cmmM
mUA

*6220=ε  
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Expressant l’activitat en termes positius (en productes) 

 
Tenint en compte la quantitat d’enzim utilitzat: 

fracció

laclac
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• Perfil d’elució de la cromatografia amb concentració de proteïnes 
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• Perfil d’elució de la cromatografía respecte activitat de la LDH i taula dels 
valors d’activitat de cada fracció 

 
Fracció V;(ml) mUA/s*mlc mM/s*mlc mM/min*mlc uM/min*ml

3 7.65 -0.06 9.65E-06 0.00057878 19.293

4 7.95 0.01 1.61E-06 0.00009646 3.215

5 8.25 -0.06 9.65E-06 0.00057878 19.293

6 8.55 0.01 1.61E-06 0.00009646 3.215

7 8.85 -0.10 1.61E-05 0.00096463 32.154

8 9.15 -0.06 9.65E-06 0.00057878 19.293  
 
Encara que menys detectable per activitat que per exclusió molecular, el màxim de 

LDH s’observa a la fracció 7,  confirmant el pic petit que es veu al cromatograma. Aquest 
és el volum d’elució de la LDH i respecte al qual haurem de calcular el Mw 
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Perfil d'elució basat a l'Activitat LDH
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• Taula de volums de elució comparada amb els pesos moleculars i obtenció per 
interpolació del pes molecular de la LDH 

Utilitzant coneixements teòrics sobre la cromatografia de gel filtració, sabem que la 
Kav(o el seu anàleg Ve) de cada solut és inversament proporcional al seu pes molecular 
a dintre de l’interval de fraccionament i suposant que el seu diàmetre hidrodinàmic 
coincideix (suposició fonamentada, ja que cap d’ellas té una estructura fibrosa). Encara 
que a la cromatografia també vàrem utilitzar blau de dextrà i dicromat potàsic ( productes 
colorejats) aquestos no ens servien ja que estaven fora de l’interval de fraccionament, 
pel que la seva Kav no és proporcional al seu Mw. 

Agrupant les dades més interessants obtenim la següent taula, i amb la qual 
podem elaborar el gràfic que ens dona una recta de calibració que emprarem per 
intrapolar el pes de la LDH  : 

 
 
 

ProteÏna Mw Ve Kav log(Mw)
Globulina 210000 8.25 0.1034 5.322219295

OvoAlbúmina 45000 9.75 0.2759 4.653212514

Citocrom C 12400 11.85 0.5172 4.093421685

LactatDH exp(logMw) 8.85 0.1724

Vo 7.35 Vt 16.05

Taula dades cromatografia
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Calibració 

y = -2.9278x + 5.5646

R
2
 = 0.9785
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S’ha de notar que  l’eix dels logaritmes comença en 3. 
 
Sabent el volum d’elució i per tant la Kav de la LDH, el podem interpolar a la recta i 

trobar el càlcul del logaritme del seu pes molecular. 

molkgkDaDa

KavMw

VoVt

VoVe
Kav

/11311366'112958)98098.5exp(

05292.55646.551254.05646.59278.2)log(
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33..  AAnnààlliissii  CCrroommaattooggrrààffiicc  mmiittjjaannççaanntt  SSDDSS--PPAAGGEE  ii  
PPAAGGEE  

Objectius: 
Estimar el pes molecular de las proteïnes eluïdes a la cromatografia de gel filtració. 
Comparar la exactitud dels dos mètodes alhora de mesurar Mw’s. 
Analitzar l’exactitud de la tècnica cromatogràfica a la hora de separar proteïnes de 
diferent pes molecular 

Resultats 
• Imatge del resultat de la PAGE Nativa 

La PAGE nativa ens ordena les proteïnes per punt isoelèctric, ja que es el camp 
elèctric aplicat als dos costats del gel (indicats), el que las arrossega a través de la xarxa 
de poliacrilamida, i quanta més carrega, amb més força és arrosegada pel gel. 

 De totes maneres, la nostra proteïna no es veu tenyida a la fotografia, encara que 
si es veia en el moment de tinció. S’observa també la LDH model, a on es veuen las 
subunitats que confereixen diferent pI a la LDH. Primer es mostra la fotografia de la 
PAGE nativa de la LDH model, a on cada taca més baixa significa més subunitats H, i a 
la següent fotografia (la PAGE buida) teòricament esta la nostra mostra, que consistia 
una mica de coloració difosa per la “butxaca”, no visible però, a la fotografia. 
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• Imatge del SDS-PAGE 
En aquest cas, les proteïnes es despleguen amb l’ajuda del mercaptoetanol i el 

sds, que a més els hi  confereix càrrega negativa i trenca en possibles subunitats. 
D’aquesta manera, les proteïnes es separen per ordre decreixent de grandaria cap 
abaix.  

 
 
 

Proteïna Legenda Mw;(Da) log(Mw) x Rf

PhosphorylaseB (PaseB) PaseB 107000 5.02938 0.70 0.12727

Bovine serum albumin (BSA) BSA 94000 4.97313 1.20 0.21818

Ovoalbumin(OvoAlb) OvoAlb 52000 4.71600 2.40 0.43636

Carbonic anhydrase (CO2Anh) CO2Anh 37000 4.56820 3.20 0.58182

Soybean trypsin inhibitor (STI) STI 28000 4.44716 4.10 0.74545

Lysozyme                       Lysozyme 19000 4.27875 5.10 0.92727
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Recta Calibració
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• Determinació del Mw aproximat de les proteïnes eluïdes. 
 

Necessitem la taula dels Mw’s dels patrons moleculars, i amb aquesta s’ha de fer 
una recta de calibració de manera anàloga al cas cromatogràfic (amb la Kav), 
relacionant el log(Mw) amb el Rf (Running factor) de cada proteïna. Amb el citocromC, 
no serà possible, ja que aquesta ha arribat ja al final ( pel fet de ser més petita que la 
lisozima) i no sería correcte extrapolar el valor. 

1542.59592.0)log( +−= RfMw  

 
 
Proteïna x Rf log(Mw) Mw

Globulina 2 0.36364 4.80540 63885

OvoAlbúmina 2.6 0.47273 4.70076 50207

LDH 3.9 0.70909 4.47404 29788

distancia 5.5  
 
A primera vista, el resultat es sorprenent, ja que la LDH dona un Mw, amb molt, 

diferent del donat pel anàlisi cromatogràfic. Això es degut a que la LDH està composta 
per 4 subunitats, i si multipliquem el pes electroforètic per 4, veurem que no hem 
comès massa error experimental. La raó per la qual la electroforesi ens mostra el pes de 
cada subunitat és el mercaptoetanol, que trenca els ponts disulfur separant cada 
subunitat, a la cromatografia de gel-filtració la LDH no patia cap modificació, pel que es 
mantenia integra i el seu diàmetre hidrodinàmic també. 

44..  CCrroommaattooggrraaffiiaa  dd’’AAffiinniittaatt  

Objectius 
Purificar d’un sol pas la proteïna DHFR 6xHis-Tagged Aquesta proteïna recombinant es 
troba al extracte d’un ratolí al que se li ha introduït mitjançant plàsmids i DNA 
recombinant. Per separar la proteïna de tota la resta, emprarem la tècnica de 
Cromatografia d’Afinitat IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography) amb 
reïna NTA-Ni, de amb interacció contra les histidines. 
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Resultats: 
• Perfil d’elució de la cromatografia , utilitzant el màxim d’absorció dels 

aminoàcids aromàtics. 
Tenint en compte que les proteïnes tenen 

una quantitat aproximadament constat, però petita 
de aminoàcids aromàtics, podem utilitzar la 
propietat absortiva que els hi confereix el anell 
benzènic, concretament, Triptòfan (W) i Tirosina 
(Y), el qual es pot veure a les imatges adjuntes. 
D’aquesta manera la mostra no s’espatlla, ja que 
és un mètode no invasiu. Així podem reutilitzar la 
mostra per la pràctica següent i analitzar els soluts 
mitjançant SDS-PAGE per separar-los i Western 
Blot per identificar-los.  

El Blanc el fem amb tampó de rentat(que conté imidazol, competidor de la His en 
la cromatografia). 

Al cromatograma trobem 3 etapes, el eluït de llisat, on trobem tot allò que no 
interacciona amb la reïna que es prolonga fins la fracció 14, la de rentat, amb una 
concentració creixent de imidazol (20mM), que arriba fins la 21; i la de elució, a on 
concentrem el imidazol de manera brusca amb la finalitat de desplaçar l’equilibri entre Ni 
i His. Aquesta última etapa, no finalitza i suposem que hi resten traces de DHFR a la 
Reïna. 

 

55..  AAnnààlliissii  CCrroommaattooggrrààffiicc  mmiittjjaannççaanntt  WWeesstteerrnnBBlloott  

Objectius: 
Separar i identificar el eluït de la cromatografia d’afinitat, emprant tècniques 
electroforètiques desnaturalitzants, membranes d’alta afinitat proteica i anticossos 
especifics al pèptid 6xHis-Tag que marca la DHFR 

Cromatograma
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 Presentació de Resultats 
  Tècniques Instrumentals I 

Roi Villar Vázquez Pàgina 14 30/03/2007 
NIU:1157597 

Resultats 
• Imatge de la mebrana de PVDF revelada amb l’anticòs 

 
• Determinació del Mw de la DHFR segons la migració electroforètica de les 

proteïnes patrò. 
Hem de fer exactament el mateix que a la pràctica 3. Només es mostren resultats. 

Mw(Da) X Rf log (Mw)

Phosphorylase B   101000 0.9 0.16667 5.004321374

Bovine serum albumin  97000 1.2 0.22222 4.986771734

Ovalbumin                       54000 2.1 0.38889 4.73239376

Carbonic anhydrase  37000 2.8 0.51852 4.568201724

Soybean trypsin inhibitor 29000 3.3 0.61111 4.462397998

Lysozyme  20000 4.4 0.81481 4.301029996

Distancia total 5.4  
 

Calibració electroforètica
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Conclusió: 
Teòricament DHFR apunta 26kDa examinada a la tècnica electroforètica, el pes 
obtingut es bastant similar, el que verifica la nostra tècnica. L’errór comés és de 7’6% 
aproximadament. 


