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OObbjjeeccttiiuuss..  

L’objectiu d’aquesta pràctica és la obtenció, separació i purificació de la invertasa de llevat de 
pa, calculant els diferents rendiments de cada pas i la seva eficiència. Aquest és un enzim habitualment 
intracel·lular, el que dificulta el procés de purificació, afegint-hi passos i disminuint el rendiment. Per 
quantificar-ho analitzarem diferents mostres extretes del brou i la concentració de la mostra final 
emprant mètodes d’activitat enzimàtica mesurant quantitat de producte mitjançant l’YSI. 

Comparant concentracions de les diferents fraccions i el conseqüent rendiment net també es 
pretén fer una crítica del protocol ajustant-ho als coneixements adquirits a les classes de teoria per tal 
d’obtenir un protocol que ens proporcioni una millor concentració final i quantitat de producte final lliure 
de impureses. 
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IInnttrroodduucccciióó  

Portarem a terme un procés gairebé complert de separació a petita escala d’un producte 
biotecnològic, eix central de l’assignatura.  Aquest producte és sintetitzat per un llevat de pa, que serà 
el nostre producte de partida, i patirà diferents etapes que aniran, disminuint el volum, concentrant, i 
purificant fins obtenir una dissolució relativament pura del nostre producte (això es deu a limitacions 
logístiques - temporals de la realització de la pràctica al laboratori). 

Aquest producte a purificar és una invertasa de llevat habitualment utilitzada en industria 
alimentària per donar un sabor més dolç als productes. També coneguda pel seu nom oficial segons la 
ExPasy i el SwissProt, beta-fructofuranosidasa , o pel seu nom EC: 3.2.1.26, és un enzim d’alt cost, 
donada la seva localització intracel·lular que dificulta la seva separació entre tots el components 
cel·lulars degut a la disrupció cel·lular. Aquest alt cost, impedeix moltes vegades el seu ús i s’acostuma 
a emprar glucosa i la seva isomerasa, ja que resulta més barat. A títol informatiu, apart d’ésser 
sintetitzada pels llevats també ho és per les abelles al seu tracte intestinal, en convertir el nèctar en 
mel. 

Tot procés de separació biològic consta de 4 etapes ben definides: separació sòlid-líquid (amb 
disrupció cel·lular), concentració, purificació, i polishing o refinament. En el nostre cas, podem identificar 
al protocol algunes d’aquestes etapes. 

Separació Sòlid-Líquid: El producte de partida, és un pastís sec com a resultat d’una 
separació desconeguda inicial de la qual no tenim dades.  

Disrupció Cel·lular:  Es du a terme amb l’ajuda d’una sal que provoca un xoc osmòtic, que 
llisarà les cèl·lules en treure’ls tota l’aigua. És possible que el xoc osmòtic no sigui suficient per a 
alliberar l’invertasa, donat que els fongs posseeixen una paret cel·lular característica, que la podria 
retenir.  Afegirem toluè amb l’objectiu de dissoldre aquestes restes lipídiques i insolubles. 

Separació Sòlid-Líquid: Mitjançant centrifugació, s’obtindrà líquid plasmàtic i detritus 
cel·lulars separats que podrien retenir la nostra proteïna. Per això recircularem el pastís de detritus, i 
afegirem un nou pas de disrupció cel·lular. El sobrenedant el guardarem, donat que és probable que 
moltes cèl·lules hagin petat, degut a la diferència osmolar. 

Disrupció Cel·lular: Amb l’ajuda de l’alúmina calcinada, potent abrasiu, aplicarem un estrés 
físic a la paret quitinosa del llevat, que alliberarà l’invertasa, i trencarà cèl·lules intactes. La fracció 
d’invertasa soluble aquí és notable, i triarem de recuperar-la separant els detritus sub-cel·lulars. 

Separació Sòlid Líquid: Amb la mateixa centrifugació anterior, obtenim més sobrenedant, 
probablement més ric en invertasa, i l’afegim al sobrenedant guardat del pas 3. Així obtenim la Fracció 
1 (F1), o fracció bruta. 

Purificació: Forcem a les proteïnes acompanyants de tipus fibril·lar a sortir de la nostra 
dissolució amb una precipitació provocada per l’addició d’una solució d’àcid pícric diluït. 

Separació Sòlid Líquid: Un altre centrifugació ens ajudarà a treure els sòlids precipitats, 
purificant així la nostra dissolució sobrenedant: Aquesta dissolució l’anomenem FII.  

Purificació: S’eliminen composts de baix pes molecular i el pícric emprat que seran retinguts 
per una cromatografia de gel filtració Sephadex G25. Aquest pas dilueix la nostra proteïna en aigua 
destil·lada degut al caràcter elutiu d’aquesta cromatografia no adsorptiva , i anomenem aquest eluït FIII. 

En acabar aquest procés de purificació (mancat de concentració i liofilització), es mesurarà la 
quantitat de proteïna mitjançant un bradford i l’activitat de la invertasa determinant la concentració de 
glucosa amb un mètode enzimàtic automatitzat, una vegada inactivada l’invertasa en un temps 
determinat, suposadament a dins de la regió cinètica lineal de l’enzim. D’aquesta manera, suposem que 
a més activitat total de l’enzim, més unitats enzimàtiques hi trobarem, pel que li assignarem una major 
concentració d’invertasa. 

 Comparant-ho amb els resultats de concentració proteica sortits del Bradford podrem obtenir 
l’activitat específica (umols glucosa/min*mg proteic) per a cada fracció, que ens dóna una idea de la 
purificació obtinguda respecte altres elements proteics. 

Fent els càlculs pertinents i especificats a l’apèndix, obtindrem els resultats sobre rendiment 
total i rendiments parcials a cada etapa i grau de purificació requerits. 
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RReessuullttaattss  ii  ddiissccuussssiioonnss  

A. Activitat enzimàtica de cada fracció obtinguda 

 

 

F1= 44,81 UA/ml 

 

F2= 42,48 UA/ml 

 

F3a= 31,90 UA/ml 

 

F3b= 30,48 UA/ml 

 

 

 

B. Activitat enzimàtica específica de cada fracció 

 

 

F1= 28,27 UA/mg proteïna 

 

F2= 62,07 UA/mg proteïna 

 

F3a= 213,98 UA/mg proteïna 

 

F3b= 89,34 UA/mg proteïna 

 

 

 

C. Rendiment del procés (en percentatges d’activitat) 

Després de la precipitació= 28,27 % 

Després de la cromatografia A= 202,80% 

Després de la cromatografia B= 251,12 % 

Global A= 247,63 % 

Global B= 306,63 % 

D. Grau de purificació 

Després de la precipitació = 2,19 

Després de la cromatografia A = 3,44 

Després de la cromatografia B = 1,43 

GPA=7.57 

GPB=3.16 

Gràfic 1: Evolució de l'AE
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Gràfic 2: Evolució de l'AE específica
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E. Discussions 

Alhora d’entendre els resultats d’aquesta pràctica ens trobem amb dades aparentment 
contradictòries. Observant els gràfics d’activitat, veiem que les pèrdues de producte són notables.  Si 
s’observen les dades de rendiment, dóna peu a pensar que el procés de purificació és més que 
perfecte, la qual cosa tampoc és gaire bo. No obstant les activitats enzimàtiques específiques són cada 
vegada més altes, i  per tant el discerniment de la invertasa respecte d’altres proteïnes s’ha fet millor. 

No obstant tot això, els resultats llençats pels rendiments superiors al 200% , necessiten 
d’alguna explicació. Aquesta explicació la trobarem en què no treballem amb la concentració de 
proteïna, si no amb l’activitat enzimàtica de la fracció, que si és ben bé dimensionalment similar, 
aquesta pot presentar errades de mesura manual alhora de quantificar-la (veure Apèndix E). 

Si tenim en compte que la relació de sacarosa:glucosa és d`1 a 1, hi ha dues possibilitats, 
donat que per “art de màgia” han aparegut 2 mM més de glucosa dels que es podrien formar 

• El tampó ha estat contaminat amb Glucosa prèviament, de manera que la mesura de 
glucosa no pot ser concluent cap a l’AE de la respectiva fracció 

• L’YSI és un aparell de molt poca fiabilitat, o la seva membrana i/o el enzim estaven 
deteriorats. En aquesta hipòtesi tindria cabuda una falta d’homogeneïtzació de la 
fracció de manera que aquest no pogués llegir correctament la concentració global. 

Evidentment, es podrien explicar l’error a la tècnica humana del procés. Haver posat una mica 
més de sacarosa amb una Micropipette Campus ® no és gaire difícil. Igualment aquesta resolució 
analítica del assaig ens llença una conclusió important que explica els rendiments: la reacció enzimàtica 
s’ha dut a terme de manera completa. Això implica que l’activitat enzimàtica no ha sigut uniforme i s’ha 
hagut de parar abans dels 7 minuts de mesura. Per una altra part també greu, ens hem sortit de la zona 
lineal de la cinètica del enzim (pel què no serien vàlids els càlculs d’activitat enzimàtica), i ens hem 
apropat a la seva corba de saturació, de fet, hi estem,  i exhauriment de substrat, a on la velocitat 
(pendent de la corba [Producte]/t) deixa d’ésser constant. 

Aquesta conclusió ens llença una interessant crítica sobre el protocol, i és que el mètode de 
mesura de l’activitat enzimàtica és del tot ineficaç, i això pot ser per tres raons: 

• El temps d’incubació de l’enzim és massa llarg, aspecte logístic difícil de modificar 

• La quantitat d’enzim és massa, i per tant la seva Keq serà massa baixa. 

• La concentració de sacarosa és massa petita, no donant temps a fer un estudi més 
detallat de la seva cinètica. 

• L’enzim no ha sigut degudament inactivat per acció de la temperatura. 

Per comprovar quina de les tres variables és la que falla alhora de fer l’estudi cinètic, es 
proposen 3 experiments d’estudi cinètic amb una solució de concentració d’invertasa coneguda i 
màxima possible en 9 grams de llevat, a la qual, augmentarem la sacarosa, minimitzarem el temps, o 
inactivarem l’enzim per mètodes químics contundents com l’addició de HCl(aq). S’ha de notar que la 
resta de variables cinètiques es mantenen constants. Posteriorment, es preparen per a la mesura YSI, 
centrifugant i filtrant. Si a dintre d’un marge d’error tots surten amb una concentració molar de glucosa 
equivalent a la de sacarosa al assaig, cap de les tres propostes ha sigut prou bona i s’han de 
superlativitzar. Si la concentració de glucosa és menor, i idealment la meitat, haurem agafat a l’enzim a 
la zona més lineal de la seva cinética, i ja tindrem les variables fixades per a posterior 
experimentacions: concentració de sacarosa, temps d’incubació i inactivació de l’enzim. 

Un altre manera de fer un estudi cinètic amb menys complicacions és emprar un mètode força 
utilitzat en microbiologia: un banc de dilucions de les fraccions. 

Es proposa també la utilització d’instruments de laboratori que puguin mesurar el poder 
levorotatori o dextrorotatori d’una dissolució de sucres. Això ens permetria mesurar l’activitat de l’enzim 
a temps real, observant en cada moment quina quantitat de sacarosa és hidrolitzada i fructosa i glucosa 
produïdes. El fonament teòric d’aquesta mesura es basa en la capacitat dels monosacàrids de girar el 
pla de la llum polaritzada en solució. És aquesta propietat la que li dóna nom a l’analit d’interès, ja que 
una solució de sacarosa te el pla d’inversió de la llum completament diferent de una solució equimolar 
de fructosa i glucosa. En utilitzar aquesta pràctica no hauriem de fer estudis previs sobre variables a 
mantenir constants, ja que obtindriem la cinètica del enzim de manera gràfica. 
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Havent demostrat que tots els resultats manquen de validesa degut a l’ineficaç mètode de 
mesura, els agafarem com a vàlids, a excepció dels rendiments. 

Sorprèn la diferència de separació proteica entre les dues cromatografies emprades, aquesta 
es veu comparant les dades dels graus de purificació i de activitat específica. De tota manera, els 
problemes amb el colorant blau de dextrà de pes molecular variable i les bombolles observades baix la 
membrana de la columna empaquetada prèviament expliquen aquestes diferències.  

D’altra banda, un protocol impossible, donat que no existeix fase de concentració del analit, 
ens ha llençat uns resultats bastant agradables respecte a la quantitat d’analit en cada fracció 
mesurada. Fixant-s’hi al gràfic de Activitat enzimàtica de les mostres, que s’hauria de considerar 
proporcional a la concentració d’invertasa, aquesta va descendint molt poc amb cada pas que avança. 
Realment  això no hauria d’ésser així, però la franja a on estem treballant encara no és lineal, i el enzim 
ha esgotat el seu substrat. 

Exceptuant la cromatografia, a on baixa estrepitosament, la mostra es diluiria de l’ordre de 2/3 
de la concentració inicial. Coneguda la fragilitat i dispersibilitat de les columnes cromatogràfiques 
(sobretot la penosa Sephadex G25), és normal tenir una eficiència molt baixa, que és tradueix en una 
pèrdua de concentració d’enzim molt important. Hem de remarcar que per aquesta fracció 3 a y b, amb 
tan baixa concentració, només hidrolitza un 70% de sacarosa disponible, pel que ja podriem començar 
a fiar-nos de les dades de Activitat Enzimàtica. 

Per una altre part, i encara que el seu impacte sembli baix a l’activitat enzimàtica (encara que 
aquesta fracció també es troba a la corba de saturació no lineal,  pel que l’impacte no és quantificable), 
la utilització del pícric després d’una Separació Sòlid Líquid i sense extracció, no és gens recomanable. 
Al tenir-hi més volum, per no haver concentrat, gastarem més pícric inútilment (donat que la quantitat a 
afegir-hi és proporcional a la que tenim), i en afegir-hi més, encara diluirem més el nostre producte no 
concentrat. Un aspecte interessant a remarcar, és que l’àcid pícric seria ideal per a aïllar proteïnes 
fibril·lars, però no pas per utilitzar-ho  alhora de separar globulars o enzimàtiques, donat que només 
precipita proteïnes fibril·lars caracteritzades per un alt diàmetre hidrodinàmic pel que serien fàcilment 
retingudes amb una gel filtració, podent ésser la posterior encara que amb un interval de fraccionament 
ajustat al nostre analit, donat que l’emprat de la columna no és el pròpiament ortodox, al retenir els 
contaminants. 

Resumint, les etapes de purificació, com a precipitació i cromatografía d’exclusió, són 
erròniament emprades al utilitzar-les per a retenir i separar els contaminants i no directament la nostra 
proteïna, la qual cosa estalviaria pasos de purificació i ens produiria un rendiment real i una 
concentració més apropiades.  
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CCoonncclluussiioonnss  

Una vegada feta aquesta pràctica, la conclusió més important a treure, és que si es vol 
realitzar una extracció i purificació eficient, amb un bon rendiment i en quantitat, és imprescindible fer 
praxis teòrica: utilitzant les 4 etapes: separació sòlid líquid, concentració, purificació i liofilitzat (més 
Disrupció cel·lular si cal); i les 5 regles heurístiques.  

La manera d’emprar els processos de purificació ha sigut completament errònia, ens hem 
basat tot el temps en treure’ls contaminants a les fraccions, en contes de fer un esforç per atrapar la 
nostra proteïna diferencialment dels altres contaminants. Actuar sobre ella estalvia passos a la 
purificació, i això millora el rendiment global.  

És també de vital importància, quan fem simulacres al laboratori per escalar després projectes 
biotecnològics, conèixer la molècula a produir per a determinar unes estratègies separadores i uns 
mètodes de mesura eficients, segurs i fiables. Si cal, s’han de fer experiments previs amb controls 
coneguts que calibrin els nostres mètodes de separació i mesura. Es recorda la validesa del mètode 
enzimàtic, que no permet conèixer acuradament quina concentració d’enzim hi ha, i poden ocórrer, 
successos com la saturació de l’enzim i exhauriment de substrat, per no haver previst un estudi previ de 
la cinètica de l’enzim. 

Un altre conclusió a treure, és la importància d’utilitzar organismes que secretin a l’exterior els 
productes biotecnològics d’interès, apart d’estalviar-nos l’etapa de disrupció, també es reflecteix al 
procés purificatori, a on trobarem moltes menys dificultats, per la increïble menor quantitat de 
contaminants que hi seran.  
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AAppèènnddiixx  

A. Esquema de purificació i anotació de dades observats 
sobre la marxa de la pràctica 

Veure pàgina adjunta. 

B. Càlculs de concentració proteica i recta patró del mètode 
de Bradford. 

A partir d’una solució mare de BSA 2mg/ml, elaborem el gràfic 1: proteïna/Abs (595); Pel qual 
hem degut fer un banc de dilucions de concentració coneguda i descartar la de 1500mg/ml d’elles donat 
que sobrepassava la linealitat de l’aparell. Com es pot veure, aquest punt tampoc apareix al gràfic 1. 

Gràfic 3: Bradford
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Amb l’equació/recta patró assenyalada al gràfic 1  de concentracions donada calcularem la 
concentració proteica a les 4 fraccións obtingudes. S’ha de tenir en comte que s’ha hagut de diluir la 
fracció 1 a la meitat pel seu excessiu contingut proteic. El resultat a la taula ja apareix multiplicat per 
dos 

Fracció Abs595(mUA) [prot];(mg/ml)
Fracció 1 dil 734 1.5846
Fracció 2 644 0.6843
Fracció 3a 198 0.1491
Fracció 3b 358 0.3411

Taula 2: Càlcul de Concentració Proteica

 

C. Càlculs d’activitat enzimàtica proporcionat pel assaig 
enzimàtic. 

Amb l’ajuda del detector enzimàtic de glucosa de YSI, determinarem l’activitat invertasa de les 
nostres 4 fraccions durant els 7 minuts d’incubació, determinats per una suposada inactivació per 
temperatura del enzim. Aquest és el càlcul a determinar:  

[ ] [ ]consumidaproducido SucGlc =   

ja que la reacció enzimàtica:  

[BSA](mg/ml) Abs595(mUA)
1.500 1002

1.000 844

0.750 661

0.500 541

0.250 262

0.125 152

Taula 1: Calibració Bradford
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D(-)Fru + D(+)Glc  Fru  -Glc →  

determina una relació Glc:Suc 1 a 1.  

Si tenim en compte que el que volem es l’activitat enzimàtica a la regió lineal, hem de fer els 
pertinents canvis d’unitats donat que el instrument YSI ens proporciona una concentració de Glucosa en g/l 
: 

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] ;min793'0
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Aquests càlculs es resumeixen a la taula 3 que segueix, a on s’ha d’aclarir que una Unitat de 
Activitat (UA) es defineix com un micromol consumit en un minut. 

Fracció: [Glc]; (g/l) AE; (UA/ml)
fracció 1 9.41 44.81
fracció 2 8.92 42.48
fracció 3a 6.70 31.90
fracció 3b 6.40 30.48

Taula 3: mesures YSI i activitat

 

D. Combinació de les dades obtingudes per Bradford i assaig 
enzimàtic per tal de determinar l’AE específica i altres 
variables importants al procés. 

En aquest punt hem de utilitzar les dades calculades als apartats A. i C. amb l’objectiu 
d’obtenir més paràmetres que ens facin veure d’una manera més fàcil l’eficiència  i evaluïn el nostre 
procés de purificació 

El primer paràmetre a calcular és la Activitat Enzimàtica Específica, que ens dóna una idea de 
com es troba purificada la nostra proteïna respecte d’altres elements proteics que puguin coexistir, i que 
en el nostre cas, no han siguts precipitats per acció de l’àcid pícric. Aquest Paràmetre s’aconsegueix 
dividint l’activitat específica obtinguda pel assaig enzimàtic per la quantitat proteica a la solució  
obtinguda al patró de Bradford. Dimensionalment, té unitats d’ UA /mg proteic. 

Fracció AE; (UA/ml) [prot];(mg/ml) AEesp;(UA/mg prot)
fracció 1 44.81 1.58 28.28
fracció 2 42.48 0.68 62.07
fracció 3a 31.90 0.15 213.98
fracció 3b 30.48 0.34 89.35

 Taula 4: Càlcul d'AE específica

 

D’altres paràmetres importants també són el rendiment i el grau de purificació obtingut en totes 
les operacions que conformen el procés de purificació. 

El rendiment es defineix normalment com la relació de mols de la substancia interessada entre 
abans i després del procés. Si tenim en compte que no podem determinar empíricament la concentració 
d’invertasa, d’utilitzarem l’activitat enzimàtica, variable proporcional a aquella. Així mateix hem de tenir 
cura del volum tret per fer els assaigs pertinents, o en el cas de la cromatografia, el volum inicial només 
és 1 mililtre: 

iF

oF

VAE

VAE

n

n

×

×
= +1η , el que es tradueix en la següent taula per a cada procés excluint-hi les 

centrifugacions posterior a cada procés, Hem de tenir en compte que no podem tenir rendiment de la 
disrupció cel·lular degut a que no tenim dades prèvies de la concentració o activitat de l’enzim.  

El resultat és aquest: 
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Procés Vi; (ml) AEi Vo; (ml) AEo Rendiment
Precipitació Pícric 13.80 44.81 15.20 42.48 104.41%
Cromatografía A 1.00 42.48 2.70 31.90 202.80%
Cromatografía B 1.00 42.48 3.50 30.48 251.12%

 Taula 6: Rendiments de les Operacions

 

El grau de purificació ens dóna una idea de la eficàcia purificadora del nostre procés respecte 
altres contaminants proteics, ja que compara els valors de l’AE específica, inicial i final. En el nostre 
cas: 

i

o

AEesp

AEesp
GP =  

GPA=7.57 

GPB=3.16 

E. Càlcul Estequiomètric sobre l’assaig enzimàtic 

L’error inicial que desencadena aquests rendiments disparats no escapa a un simple problema 
de química analítica o bé de cinètica enzimàtica. La mesura de l’activitat de les solucions es fa amb 1ml 
de solució de sacarosa 0.075 M, i s’hi afegeixen 0.25ml de mostra i 0.25ml de tampó. El resultat 
d’aquest assaig es mesura amb una concentració donada pel YSI, la més grán: 9.41 g/ml. Anem a 
comparar aquestes dues concentracions: 

mol
ml

l
ml

l
mol 61075

1000

1
1075.0 −×=××  que hi ha al 1.5 ml de  solució d’assaig 

enzimàtic. 

mM
l

ml

ml

mol
50

1

1000

5.1

1075 6

=×
× −

; Aquesta és la concentració de sacarosa abans de 

que comenci la reacció. 

Si per contra observem el resultat del YSI: 

mM
M

mM

g

mol

l
g

Glc

52
1

1000

180

1
41.9 =××  

Si comparem resultats de l’YSI amb els obtinguts pel que hem afegit amb la micropipeta, hi ha 
més glucosa que la que podria produir l’invertasa a partir de la sacarosa. No només és important 
remarcar que s’ha exhaurit el substrat sinó que el enzim no hi és a la zona lineal a on es pot fer 
proporcionalitat entre AE i concentració d’invertasa. 
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BBiibblliiooggrraaffiiaa  

S’han utilitzat els següents webs: 

• The ExPASy (Expert Protein Analysis System) proteomics server of the Swiss 
Institute of Bioinformatics (SIB). http://www.expasy.org/ 


