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RESUM 
 
Per la seva particular importància ecosistèmica en ambients marins i pel seu potencial en l’estudi 

de processos fisiològics i bioquímics, els macròfits marins constitueixen un atractiu camp 

d’investigació. Per la particularitat del procés fotosintètic i els condicionants ambientals que 

l’envolten, l’estudi de les proteïnes totals i de l’enzim ribulosa 1,5 bifosfat carboxilasa/oxigenasa 

(RuBisCO) de macròfits marins resulta altament atractiu de cara a la caracterització de la seva 

abundància i funcionalitat bioquímica. No obstant, l’extracció de proteïnes a macròfits marins 

es veu limitada o fins i tot impedida a causa de l’elevada concentració de metabòlits secundaris, 

en particular polifenols, que provoquen l’oxidació del material biològic durant el procés 

d’extracció. Per aquest motiu, és clau aprofundir en l’eficiència de l’extracció proteica per tal de 

possibilitar la subseqüent investigació de les proteïnes i la RuBisCO de macròfits marins. 

L’objectiu del present treball fou el d’optimitzar l’extracció de proteïnes solubles totals i RuBisCO 

a dues espècies de macròfits marins d’especial importància ecològic a la Mediterrània, Posidònia 

oceanica i Dictyota fasciola, mitjançant modificacions en el tampó d’extracció proteic i posterior 

quantificació de la RuBisCO i de clorofil·les per mitjà de la realització de gels d’electroforesi i 

quantificació espectrofotomètrica, respectivament. Els resultats obtinguts indiquen que la 

millor composició del tampó d’extracció per ambdues espècies era aquella que contenia tant 

Triton X-100 com polivinilpirrolidona. 
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1. Introducció  
 
La Ribulosa-1,5-bisfosfat-carboxilasa-oxigenasa (RuBisCO; EC: 4.1.1.39) és probablement l’enzim 

més abundant de la biosfera (Ellis 1979). Aquest s’encarrega de la fixació de carboni inorgànic 

(CO2 ambiental) a molècules orgàniques en l’anomenat cicle de Calvin (Calvin et al. 1950), 

donant lloc a composts energèticament rics que són emprats per l’organisme en vies 

metabòliques que permeten el seu creixement, essent la base de la nutrició autòtrofa i l’inici de 

les cadenes tròfiques de la majoria d’ecosistemes (Berg et al. 2001). El cicle de Calvin, forma part 

del procés fotosintètic per tant, aquells organismes fotosintètics presentaran, en el seu genoma, 

la seqüència que codifica per l’enzim RuBisCO (Berg et al. 2001). Per tant, els organismes que 

presenten la RuBisCO codificada en el seu genoma són nombrosos, incloent procariotes, algues 

i plantes superiors. Tot i la varietat d’organismes esmentats anteriorment, en el present treball 

es farà referència exclusivament a la RuBisCO d'algunes espècies d’algues i plantes superiors. 

Concretament, s’extragué i es quantificà la RuBisCO de dos macròfits marins, la Posidonia 

oceanica (planta aquàtica de la família de les Posidoniaceae) i la Dictyota fasciola (alga marró de 

la família dels Dictyotaceae). També, s’usà com a control el Triticum aestivum (planta terrestre 

de la família de les Poaceae).  

 

1.1. Els gens que codifiquen per la RuBisCO 
La RuBisCO es troba codificada en el genoma dels organismes fotosintètics (Berg et al. 2001). En 

el cas les plantes superiors, aquestes presenten la RuBisCO codificada entre el genoma nuclear 

i cloroplàstic. La subunitat gran de l’enzim, d’uns 55 kDa, es troba codificada pel gen rbcL en el 

genoma del cloroplast i, la subunitat petita, d’uns 13kDa, està codificada pel gen rcbS en el 

genoma nuclear. Quan la subunitat petita és sintetitzada, és transportada des del citosol fins a 

l’interior cloroplast. Hi ha una sola còpia del gen que codifica per la subunitat gran en el genoma 

dels cloroplasts i, diverses còpies que codifiquen per la subunitat petita en el genoma nuclear 

(Hartman et al. 1994). En el cas de les algues marrons, objecte d’estudi en aquest treball, 

presenten una sola còpia de la subunitat gran i de la subunitat petita de la RuBisCO, les dues 

codificades en el genoma del cloroplast (Assali et al. 1991). Quan totes les subunitats es 

sintetitzen, adquireixen la seva conformació terciària i quaternària amb l’ajuda de xaperones i 

xaperonines localitzades tant en el citosol com en el cloroplast. Finalment, les subunitats 

s’acoblen en el cloroplast, donant lloc a l’enzim funcional (Whitney et al. 2011). 

 

1.2. Diferents classes de RuBisCO 
A la natura hi ha quatre tipus de RuBisCO diferents: les formes I, II, III i IV (Tabita et al. 2007). 

Cada tipus de RuBisCO es classifica segons les diferències en la seqüència primària del polipèptid 

que les constitueix. De les diferents formes que hi ha, la de tipus I és la més abundant en la 

biosfera i es troba a organismes fotosintètics eucariotes i a bacteris. Pel que fa a la forma II, 

s’assembla molt al dímer catalític de la RuBisCO de tipus I, i es troba a procariotes, a diferents 

tipus de proteobactèries i, dins els eucariotes, als dinoflagel·lats. Respecte a la forma III, es troba 

exclusivament en el regne dels arqueus. Finalment, la forma IV no es podria considerar l’enzim 

RuBisCO com a tal, ja que no catalitza les mateixes reaccions (Tabita et al. 2007). De fet, rep el 

nom de RuBisCO Like protein (RLP) ja que, entre ambdues proteïnes, hi ha similitud estructural, 

fet que indica que deriven del mateix ancestre comú (Whitney et al. 2011). La RLP es relaciona 
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amb una ruta metabòlica de la metionina en certes espècies de microorganismes, catalitzant 

l’oxidació de tiosulfat (Saito et al. 2009). Gràcies a les tècniques de seqüenciació actuals, s’ha 

vist que dins el que seria la forma I de la RuBisCO existeixen 4 subformes diferents (A, B, C, D). 

Aquestes subformes, es diferencien entre elles per criteris filogenètics (Tabita et al. 2007). Així, 

les plantes i les algues verdes presenten la RuBisCO tipus I-B mentre que, les algues roges i 

marrons, presenten la I-D (Andersson et al. 2008). 

 

1.3. Estructura de la RuBisCO 
Des del punt de vista estructural, totes les RuBisCO presenten almenys dues subunitats grans (L) 

en forma de dímer (L2), amb dos centres catalítics. Malgrat tractar-se d’una estructura altament 

conservada, l’evolució dels organismes fotosintètics ha portat a l’aparició de diferents RuBisCOs 

a partir de la combinació de l’estructura dimèrica (L2), originant els 4 diferents tipus de Rubisco 

esmentats a l’apartat anterior (Whitney et al. 2011). 

 

En la forma I de la RuBisCO, el dímer de la subunitat gran es troba repetit 4 cops. Per tant, tenim 

un tetràmer d’aquests dímers, amb un total de 8 subunitats grans (L8). Aquestes 8 subunitats 

grans conformen el centre de l’enzim i la unitat catalítica. Dos grups de 4 subunitats petites (S) 

es troben a banda i banda d’aquest centre, format pel complex de les subunitats grans, fent un 

total de 8 subunitats petites (S8). Tot i trobar-se distants dels centres catalítics, les subunitats 

petites són essencials per la correcta activitat de l’enzim (Andersson et al. 2008). Finalment, la 

totalitat de l’enzim es compon per un total de 8 subunitats grans i 8 de petites (L8S8). Cada 

subunitat gran està composta per aproximadament 470 residus, que es distribueixen en 4 

cadenes, mentre que cada subunitat petita consta d’uns 170 residus que també es distribueixen 

en 4 cadenes (Lundqvist et al. 1991). Els residus que conformen el centre actiu de l’enzim estan 

molt conservats en totes les formes i es localitzen a les subunitats grans. Per tant, l’activació de 

la RuBisCO i la catàlisi enzimàtica que duu a terme coincideixen en totes les formes d’aquesta, 

tot i haver-se vist canvis significatius en les cinètiques de RuBisCO de grups filogenètics i, inclús 

entre espècies filogenèticament properes (Galmés et al. 2014).   

 

1.4. Localització de la RuBisCO en la cèl·lula 
Conèixer la localització de la RuBisCO a l’interior cel·lular és important per tal d’entendre el seu 

paper en el metabolisme dels organismes fotosintètics i els procediments que cal dur a terme 

per extreure RuBisCO, purificar-la i quantificar-la.  

 

Els esdeveniments principals que tenen lloc durant la fotosíntesi es donen en els cloroplasts, que 

són orgànuls d’uns 5 µm de llargària. Igual que les mitocòndries, els cloroplasts presenten una 

membrana externa i una membrana interna (Kahn et al. 1961). La membrana interna es troba 

envoltant un espai que rep el nom d’estroma, on es duen a terme les reaccions químiques de la 

fotosíntesi relacionades amb la fixació del carboni. A l’estroma es localitzen els tilacoides, 

estructures membranoses apilades formant sacs aplanats. Els tilacoides es troben connectats 

entre ells mitjançant lamel·les, donant lloc a un conjunt denominat grana. Per tant, tenim tres 

espais diferents en un cloroplast: l’intermembrana, el de l’estroma i el dels tilacoides. En els 

tilacoides, es donen lloc reaccions acoblades de reducció/oxidació, dependents de la llum. En 

aquestes membranes tilacoïdals es localitzen diferents proteïnes i mecanismes relacionats amb 
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l’obtenció d’energia com els fotosistemes, cadenes de transport d’electrons i ATP sintases (Berg 

et al. 2001). 

 

1.5. La fotosíntesi i la reacció catalitzada per la RuBisCO 
La captació llum per part de molècules fotoreceptores, denominades clorofil·les, és essencial en 

el procés fotosintètic. Hi ha cinc tipus de clorofil·les: a, b, c, d i f. Les clorofil·les d i f estan presents 

majoritàriament en els cianobacteris, la clorofil·la c en algues marrons, diatomees i 

dinoflagel·lats, i la clorofil·la b en plantes i algues verdes (Goss et al. 2000). A més, la clorofil·la 

a està present en tots els organismes fotosintètics, ja que és la principal responsable de la 

fotosíntesi mentre que, els altres tipus de clorofil·les actuen com pigments accessoris (Suzuki et 

al. 1997). Les clorofil·les són molècules fotoreceptores gràcies a la seva estructura, rica en dobles 

enllaços conjugats. En el cas de la clorofil·la a, quan la llum visible és absorbida per aquesta 

molècula, els fotons de llum exciten els seus electrons. Pròxim a aquesta molècula de clorofil·la 

a, es troba un acceptor d’aquests electrons. A partir d’aquí, el poder reductor de la molècula 

acceptora pot anar passant per diferents fotosistemes i citocroms. Amb el pas d’electrons a 

través de la cadena transportadora, s’aprofita l’energia per bombejar protons cap a l’espai 

tilacoïdal, provocant una davallada del pH en aquesta regió, i una pujada del pH en l’espai de 

l’estroma (Berg et al. 2001). Aquest gradient protònic estableix l’entorn idoni per la síntesi d’ATP 

per l’acció de l’ATP sintasa (Junge et al. 2015). 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, la RuBisCO es contextualitza en el cicle de Calvin, que es dóna 

a l’espai de l’estroma. A partir del diòxid de carboni, provinent de l’atmosfera, i de l’ATP i 

l’NADPH produïts en la fase lluminosa de la fotosíntesi, s’obtenen trioses fosfat com a productes. 

La primera reacció que té lloc és la catalitzada per la RuBisCO. En dita reacció, el CO2 és fixat 

amb la ribulosa-1,5-bisfosfat per formar dues molècules de 3-fosfoglicerat, precursor de la 

glucosa (Calvin et al. 1950).  

 

Perquè la RuBisCO pugui dur a terme la seva funció com a catalitzador, ha d’activar-se 

prèviament mitjançant la reacció d’una molècula de CO2 amb un residu de lisina (Lys 201), molt 

conservat en totes les formes de l’enzim, ubicat al centre actiu d’aquest. Dita reacció dóna lloc 

a la formació de carbamat, que és estabilitzat per la unió de magnesi (Mg2+) (Andersson and 

Backlund 2008). La formació del carbamat provoca un canvi conformacional en l’enzim, fent 

possible que s’uneixi als seus substrats (ribulosa-1,5-bisfosfat i CO2). La formació del carbamat 

és facilitada per l’enzim RuBisCO activasa i requereix d’un ambient alcalí de l’espai de l’estroma 

i elevades concentracions de magnesi. Aquestes condicions es veuen afavorides pel bombeig de 

protons a l'interior del tilacoide que es duu a terme en la fase lumínica de la fotosíntesi. Així, 

l’activació de la RuBisCO depèn de l’acció de la llum (Cleland et al. 2002). La ribulosa-1,5-bisfosfat 

amb la unió a l’enzim RuBisCO, dóna lloc a un intermediari enediolat, que és altament reactiu i 

s’uneix al CO2 formant un nou enllaç carboni-carboni. Finalment, es produeix la hidròlisi 

d’aquesta molècula, alliberant dues molècules de 3-fosfoglicerat. Les dues molècules de 3-

fosfoglicerat es fosforilen a 1,3-bisfosfoglicerat, amb el consum d’ATP i, aquest es redueix a 

gliceraldehid-3-fosfat, el qual es transforma a fructosa-1,6-bisfosfat, precursora de la glucosa 

(Blankenship 2014).  
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La reacció catalitzada per la RuBisCO és un pas limitant en la biosíntesi de les trioses fosfat degut 

a la baixa eficiència de l’enzim. Aquesta baixa eficiència és causada per la baixa afinitat de la 

RuBisCO pel CO2, per tant, presenta una elevada constant de Michaelis-Menten (Km) per al CO2 

(Von Caemmerer 2000). A més, l’intermediari enediolat pot reaccionar amb l’oxigen (O2) en lloc 

de fer-ho amb el CO2. Degut a la major abundància atmosfèrica d’O2 que de CO2 (21% O2, 0.04% 

CO2), la RuBisCO presenta problemes a l’hora de discriminar entre ells donant lloc a aquesta 

oxigenació de la ribulosa-1,5-bisfosfat. Els productes resultants d’aquesta reacció són una 

molècula de fosfoglicolat i una de 3-fosfoglicerat (Pearce 2006; Peterhansel et al. 2008). El 

fosfoglicolat serà metabolitzat mitjançant la fotorespiració, donant lloc a la pèrdua de part del 

carboni fixat i del nitrogen assimilat, fet que suposa una despesa energètica extra per 

l’organisme (Galmés et al. 2011). Un altre paràmetre per avaluar l’eficiència de la RuBisCO és el 

que es coneix com a nombre de recanvi catalític o activitat específica (Kcat), que representa el 

nombre de molècules de substrat transformades en producte per unitat de lloc catalític i de 

temps, en concentracions saturants de substrat (Kcat=Vmax/[llocs catalítics]). Generalment, la 

RuBisCO presenta una baixa Kcat per al CO2 (Iñiguez et al. 2018). La doble funcionalitat de la 

RuBisCO (carboxilasa i oxigenasa), juntament amb la seva elevada Km per al CO2 (Kc) i la baixa 

activitat específica (Kcat), fa que els organismes fotosintètics requereixin d’una elevada 

concentració d’aquest enzim per sostenir taxes suficients de fixació de CO2 (Whitney et al. 2011). 

Aquest fet justifica la importància d’una quantificació fiable alhora de determinar la 

concentració efectiva de RuBisCO a teixits fotosintètics, especialment a especies on la seva 

extracció i quantificació sigui problemàtica, com n’és el cas dels macròfits marins. Una 

quantificació fiable de RuBisCO no sols és important per conèixer quants de recursos inverteixen 

els organismes fotosintètics a aquest enzim, sinó també per a una correcta determinació de les 

constants catalítiques, i per tant, de la funcionalitat i diversitat cinètica de la RuBisCO. 

 

1.6. Importància ecològica de la RuBisCO, els macròfits marins i problemes 
associats a la quantificació de l’enzim 

Totes les formes actuals de la RuBisCO són descendents d’una proteïna ancestral comuna que 

va evolucionar fa uns 3 mil milions d’anys, provinent dels bacteris que habitaven l’oceà anòxic 

(Galmés et al. 2014). Amb el metabolisme dels organismes autòtrofs, especialment amb l’acció 

dels enzims amb activitat carboxilasa, com la RuBisCO, es va aconseguir reduir la concentració 

de CO2 de l’atmosfera primitiva fins a les baixes concentracions a l’atmosfera actual. De forma 

concomitant al procés fotosintètic, la concentració d’O2 de l’atmosfera va incrementar, el que 

permeté l’aparició d’espècies noves que han anat evolucionant fins a originar l’enorme diversitat 

d’organismes que trobem actualment (Nisbet et al. 2007).  

 

Actualment, hi ha la preocupació de com afectarà el canvi climàtic a l’activitat de la RuBisCO i 

quines conseqüències pot tenir en un futur proper. Es pensa que la temperatura mitjana de la 

terra augmentarà entre 2 i 4 °C en el proper segle com a conseqüència de l’augment en la 

concentració dels gasos d’efecte hivernacle, entre ells el CO2 (IPCC 2014). Tot i que podria 

parèixer que l’increment del CO2 propiciaria un augment de l’activitat de la RuBisCO, 

contrarestant part de l’augment d’aquest gas en l’atmosfera, no és així. Aquest augment de 

temperatura fa que augmenti la pèrdua d’aigua en plantes terrestres mitjançant la transpiració 

per la fulla, provocant el tancament dels estomes i, per tant, una menor entrada de CO2 (Galmés 

et al. 2015). Aquest fet s’agreujaria en condicions de sequera. A més, la RuBisCO activasa deixa 
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de funcionar a elevades temperatures (Sage et al. 2008). El que més preocupa és que es pensa 

que les espècies no es podran adaptar a aquest increment de la temperatura, ja que es dóna de 

manera molt ràpida. Per aquest motiu, és de vital importància caracteritzar les capacitats 

adaptatives dels diferents organismes fotosintètics enfront a l’escalfament climàtic. Per fer-ho, 

és important determinar els paràmetres cinètics de la RuBisCO anteriorment esmentats, fet que 

requereix una bona extracció i quantificació de l’enzim.   

 

Pel que fa als macròfits marins, també es veuran afectats pel canvi climàtic. La immensa majoria 

de les plantes marines i les algues han desenvolupat, al llarg de l'evolució, mecanismes de 

concentració de carboni (CCM), ja que a l’aigua marina els nivells de CO2 dissolt són baixos degut 

la lenta difusió d’aquest gas a l’aigua i a la reacció de gran part del CO2 dissolt amb les molècules 

d'aigua donant lloc a bicarbonat i carbonat (sistema carbònic-carbonat que regula el pH dels 

oceans). Aquests CCM són mecanismes moleculars que possibiliten que hi hagi un increment de 

la concentració de CO2 als llocs catalítics de la RuBisCO, fet que augmenta la seva eficiència 

(Iñiguez et al. 2018). El fet que augmenti la quantitat de CO2 atmosfèric suposarà una acidificació 

del medi marí (Harley et al. 2012). Per tal de predir els efectes d’aquesta acidificació del medi 

marí, cal tenir en compte cada una de les espècies fotosintètiques marines per separat i, d’altres 

factors com la presència de CCM. Per exemple, la fotosíntesi en les algues que no presenten 

aquests CCM es veurà afavorida per l’augment en la concentració de CO2, mentre que no tindrà 

efectes sobre aquelles que contenen CCM. A més, la temperatura té efectes majors sobre la 

fotosíntesi de les algues que no l’augment en la concentració de CO2 (Iñiguez et al. 2016). En 

altres espècies, un augment en la concentració de CO2 porta a una desactivació dels CCM i un 

increment en la producció d’O2 (Olischläger et al. 2017).  

 

Molts macròfits marins actuen a mode “d’enginyers ecosistèmics”, ja que sustenten i 

transformen física, química i biològicament els ecosistemes que ocupen, proporcionant 

protecció i aliment per un elevat nombre d’espècies i, per tant, nombrosos béns i serveis 

ecològics per la humanitat (Costanza et al. 2014). Entre aquests béns, es troba el paper protector 

que exerceixen enfront a l’erosió costanera, la seva contribució a la claredat de l’aigua, així com 

el segrest del CO2 atmosfèric i oxigenació de la columna d’aigua, resultat de la fotosíntesi 

oxigènica. També, certes espècies de macròfits marins contribueixen a la conservació de les 

costes evitant el lliscament de l’arena de les platges durant els temporals. Un exemple n’és la 

Posidonia oceanica, la qual té un paper molt important en el manteniment de la netedat de 

l’aigua i la localització de l’arena (Montefalcone 2009). Actualment, es veuen amenaçades 

nombroses espècies de fanerògames marines com la P. oceanica per l’acció de llaurat que 

provoquen els fondejos de les embarcacions (Milazzo et al. 2004) i preocupa la seva viabilitat en 

el futur, des del punt de vista dels efectes del canvi climàtic sobre aquesta espècie, ja que s’ha 

vist un increment de la mortalitat en els darrers anys, que s’ha relacionat amb l’augment de la 

temperatura de l’aigua (Marbà et al. 2010). 

 

Pel que fa a les algues, també desenvolupen un paper essencial en el nínxol que ocupen. Des del 

fitoplàncton, assentant les bases de les cadenes tròfiques marines, fins a les algues macròfites, 

les quals serveixen d’aliment per la major part de la fauna marina i formen part de l’hàbitat 

d’aquestes espècies, proveint de refugi enfront a depredadors (Round 1981). D’entre elles 

destaquen les algues marrons, com la Dictyota fasciola, objecte d’estudi del treball. Aquesta 
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comparteix nínxol amb la P. oceanica i és font d’aliment de nombroses espècies de peixos i, 

concretament, dels eriçons de mar (Muthiga et al. 2013).  

 

És interessant l’estudi de la RuBisCO d’aquestes espècies de macròfits marins a causa de la seva 

importància ecològica anteriorment esmentada. L’estudi de la fixació del carboni per part 

d’aquests és essencial per poder fer prediccions sobre els canvis en la productivitat i el 

funcionament dels ecosistemes costaners i poder predir els futurs escenaris des del punt de vista 

dels efectes del canvi climàtic sobre aquestes espècies. Cal no perdre de vista la funció essencial 

que duen a terme aquests organismes com acumuladors de carboni en els ecosistemes 

costaners. Els macròfits marins contribueixen a l’anomenat blue carbon, aquell carboni capturat 

pels ecosistemes costaners de tot el món. El black carbon és el carboni emès per l’acció humana 

a l’atmosfera i el green carbon el retirat de l’atmosfera per part de les plantes terrestres 

(Nellemann et al. 2009). Es calcula que el carboni segrestat per part de les plantes marines és 

d’aproximadament 138 g C/m2 a l’any (McLeod et al. 2011). L’estudi de la fixació del carboni 

permet l’anàlisi del potencial d’assimilació del CO2 de la RuBisCO d’aquests organismes, que pot 

esser modelada en funció de les variables ambientals (temperatura i CO2). Per aquest motiu, és 

necessari determinar les constants catalítiques de la RuBisCO i la seva resposta a la temperatura, 

així com la quantificació dels llocs catalítics de l’enzim (Hermida-Carrera et al. 2016). 

 

Tot i la importància de l’estudi i caracterització de la cinètica i la quantificació de la RuBisCO en 

els macròfits marins, poc se’n parla a la literatura. Per a l’estudi d’aquest enzim, és important 

una bona extracció de la fracció proteica de les mostres, per tant, cal tenir un protocol 

d’extracció efectiu i eficient. En aquest aspecte, s’han reportat nombrosos casos fallits a l’hora 

d’extreure proteïnes d’aquestes espècies usant els mètodes d’extracció proteica clàssics de 

plantes terrestres (Cutler et al. 2004). Els teixits fotosintètics dels macròfits marins contenen 

una elevada quantitat de metabòlits secundaris, com són els fenols i els polifenols, els quals 

poden dificultar o fins i tot impossibilitar l’extracció de la proteïna provinent de mostres de 

macròfits marins (Cutler et al. 2004). Aquests metabòlits secundaris són avantatjosos per 

aquestes espècies a l’hora de combatre els organismes herbívors que s’alimenten d’ells (Bennett 

et al. 1994).  

 

En les extraccions de proteïnes a partir de mostres amb un elevat contingut de polifenols, en 

molts casos, no es coneixen quins són els composts fenòlics i oxidants presents en aquestes 

mostres. Per aquest motiu, l’ideal seria caracteritzar-los abans de realitzar les extraccions. 

Aquest fet duria a terme amb la tècnica de la cromatografia líquida d’alt rendiment (HPLC) 

(Balasundram et al. 2006). Tot i ser una bona estratègia per determinar els composts fenòlics 

que formen part de les mostres d’interès, el fet d’haver d’aplicar una tècnica d’HPLC abans de 

realitzar l’extracció de proteïnes suposa una inversió de temps i recursos bastant elevats. Amb 

estudis realitzats amb algunes espècies model de macròfags marins, s’han determinat vàries 

estratègies per fer front a la formació d’aquests composts per tal d’obtenir una extracció més 

eficient de les proteïnes en aquestes espècies (Cutler et al. 2004). Una de les estratègies es basa 

en la utilització de polímers absorbents de composts fenòlics, que disminueixen la formació de 

complexos entre fenols i proteïnes. Hi ha una àmplia varietat de substàncies absorbents de 

composts fenòlics, tant naturals com sintètiques com per exemple albúmines, niló en pols i 

polivinilpirrolidones (PVP) o polivinilpolipirrolidones (PVPP) (Cutler et al. 2004). La 



 

Pere Aguiló Nicolau. Quantificació de l’enzim RuBisCO a macròfits marins: aproximacions metodològiques. 

UIB. Facultat de Ciències. Grau de Bioquímica 8 

polivinilpolipirrolidona, PVPP o E1202 és un compost provinent de la polivinilpirrolidona (PVP) 

amb un major nombre d’enllaços creuats. Es tracta d’un polímer resinós que s’usa en nombroses 

aplicacions com la indústria vinícola, entre d’altres. Exerceix el seu paper minimitzant el nombre 

de reaccions que es donen entre la fracció proteica de l’extracte i els polifenols que presenten 

les mostres com a defensa en contra de l’herbivorisme. A més, té un efecte antioxidant, 

impedint que els complexos entre les proteïnes i els polifenols passin a esser irreversibles (Donel 

et al. 1993).  

 

Per altra banda, per tal d’evitar l’oxidació de l’extracte, l’estratègia més usada és realitzar 

l’extracció amb composts que formen complexos amb els polifenols i eviten la seva oxidació. 

Entre aquests, destaquen l’ús del borat, el 2-mercaptoetanol o el PVPP (Cutler and Pierpoint 

2004). A més, calen elements en el tampó d’extracció que facilitin l’extracció i que disminueixin 

el temps d’exposició de les proteïnes amb els composts fenòlics. Un exemple és l’ús del Triton 

X-100 (TX-100), detergent que permet la dissolució de les membranes i les parets de les cèl·lules 

vegetals, facilitant el vessament de les proteïnes al medi d’extracció. Es tracta d’un tens-actiu 

no iònic que actua com agent humectant, emprat també en nombroses aplicacions en biologia 

molecular. El seu paper en el procés d’extracció de proteïnes és el de propiciar la lisi de les 

membranes lipídiques gràcies a la seva naturalesa detergent (Johnson 2013; Koley et al. 2010).  

 

1.7. Objectius i hipòtesis. 
L’objectiu d’aquest treball és la posada a punt del mètode d’extracció de proteïnes a partir de 

mostres de macròfits marins amb la modificació de certs components del tampó d’extracció de 

proteïnes, com el PVPP i el TX-100, seguida de validació per anàlisi de la concentració de 

proteïnes totals, RuBisCO i clorofil·les. A més de comprovar l’efecte de l’emmagatzematge dels 

extractes centrifugats i sense centrifugar, per tal d’esbrinar si hi ha pèrdues durant la centrífuga 

o l’emmagatzematge de les mostres. Com a objectius addicionals, lligats a la vesant formativa 

com a bioquímic,  cal esmentar el coneixement de primera mà del que suposa realitzar un treball 

d’investigació, aprendre a manipular material de laboratori de manera correcta i saber com 

afrontar els problemes que sorgeixen durant el treball experimental. L’extracció de clorofil·les, 

tot i no ser un dels objectius principals d’estudi, és una conseqüència de l’extracció de les 

proteïnes totals quan s’usa el protocol d’extracció que s’ha emprat en aquest cas (Hermida-

Carrera et al. 2016; Iñiguez et al. 2018; Sharwood et al. 2016). Tot i això, la seva determinació 

permet tenir una idea de com d’eficient és el mètode d’extracció de forma paral·lela a les 

proteïnes.  

 

Degut a la manca d’informació i de proves realitzades anteriorment en aquest aspecte, els 

resultats i conclusions del present treball contribuiran a la comunitat científica gràcies a que 

proporcionaran informació valuosa en l’àmbit d’estudi de la RuBisCO. En aquest aspecte es 

proporcionaran les bases de l’extracció eficient de l’enzim en macròfits marins per tal d’estudiar 

de forma fiable els seus paràmetres cinètics i així avaluar el potencial efecte de les condicions 

de canvi climàtic sobre la funcionalitat catalítica de la RuBisCO.  

 

Partint de la idea de que la P. oceanica i, especialment la D. fasciola, presenten una elevada 

concentració de composts fenòlics, es planteja la hipòtesi de que l’ús de substàncies que 

absorbeixen polifenols, com el PVPP i de detergents que faciliten la lisi de les cèl·lules, com el 
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TX-100, donarà com a resultat un extracte més ric en proteïnes i, per tant, de RuBisCO, en 

aquestes dues espècies.  

 

2. Materials i mètodes  
 

2.1. Objectes d’estudi 
Els macròfits marins que s’estudiaren en el present treball són Posidonia oceanica i Dictyota 

fasciola.  

 

Posidonia oceanica  és una planta aquàtica d’aigua marina (família de les Posidoniaceae)  

endèmica de la Mediterrània. Es troba formant prats submarins que tenen una notable 

importància ecològica ja que constitueixen l’hàbitat de nombroses espècies arreu de la 

Mediterrània i creen una barrera natural que protegeix la costa de l’erosió. Per tant, és 

considerat un bioindicador de la qualitat de les aigües marines costaneres (Montefalcone 2009). 

P. oceanica presenta arrels que serveixen per adherir-se al substrat (arena o roca), rizomes i 

fulles en forma de cinta, a més de sistema vascular amb xilema i floema. A la part més externa 

del feix de fulles es troben aquelles fulles més antigues, mentre que les més joves es localitzen 

a la part central. La seva reproducció pot ser tant sexual com asexual. Es troba entre 1 i 30 metres 

de profunditat, suportant temperatures d’entre 10 i 28 °C (Basilio et al. 1935). L’elecció 

d’aquesta espècie es justifica per la importància de la caracterització de la seva capacitat 

fotosintètica per establir models de fotosíntesi que permetin predir la seva capacitat adaptativa 

en front al canvi climàtic.  

 

Dictyota fasciola (Dicyoptaceae) és una alga marró que es troba present en els mars temperats, 

habita en els substrats rocosos o durs i fins als 20 metres de profunditat. Al ser una alga, pertany 

al regne dels protists. Presenta bifurcacions i una consistència flexible, amb els àpex de les 

ramificacions rodons i bilobulats. El seu creixement es dóna per la tabicació d’una sola cèl·lula 

apical on ocasionalment es pot donar una bifurcació. Es fixa al medi amb uns rizoides acabats 

en un disc adhesiu i presenta una reproducció sexual mitjançant esporulació (Cabioc’h 2007). La 

seva elecció es justifica en que és un organisme fotosintètic que difereix molt de la P. oceanica 

però comparteixen el mateix hàbitat, per tant, és interessant per comprovar l’efectivitat del 

mateix mètode d’extracció aplicat i l’efectivitat en l’extracció de la RuBisCO. 

 

Per altra banda, es va treballar amb Triticum aestivum (Poaceae) blat, que s’emprà com a 

espècie control, aplicant les mateixes condicions del medi d’extracció que s’aplicaren en el cas 

de la P. oceanica i la D. fasciola. El blat és sovint emprat com a model per la seva facilitat de 

cultiu i disponibilitat durant pràcticament tot l’any, essent una abundant font de biomassa per 

a la realització de varies determinacions en el laboratori de bioquímica vegetal. A més, es tracta 

d’una espècie molt estudiada, de la qual es coneixen de manera precisa molts de paràmetres 

bioquímics. Presenta una tija cilíndrica llarga i prima, a partir de la qual van sortint fulles en 

forma de cinta amb un creixement horitzontal. Al final de la tija es troba l’espiga amb el gra 

(Brenchley et al. 2012). 
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2.2. Recol·lecció de mostres. 
Les mostres de P. oceanica i D. fasciola 

foren recol·lectades a la platja de Cala 

Blava, al municipi de Llucmajor, situat 

al Sud-Oest de l’illa de Mallorca 

(coordenades UTM: 39º29’13’’N, 

2º44’12’’E, Figura 1). Ambdues es 

recolliren a una profunditat d’1.5 a 2 

metres respecte de la superfície del 

mar. Aquestes mostres, un cop 

recollides es depositaren en geleres 

portàtils de plàstic amb aigua de mar 

(de la zona). Un cop en el laboratori, les mostres de teixit fotosintètic van ser pesades, 

depositades dins sobres de paper d’alumini i congelades en nitrogen líquid per al seu posterior 

emmagatzematge a -80 °C fins al processament de les mostres. 

 

L’espècie T. aestivum fou sembrada a l’hivernacle de l’edifici Guillem Colom Casasnovas, en el 

campus de la Universitat de les Illes Balears. Una vegada recollides, les fulles de blat es pesaren 

i congelaren en nitrogen líquid per esser emmagatzemades a -80 °C.  

 

2.3. Extracció de proteïnes totals 
Per a l’extracció de les proteïnes totals es va seguir el protocol d’extracció de RuBisCO usat sovint 

en els estudis de cinètica i quantificació de RuBisCO (Hermida-Carrera et al. 2016; Iñiguez et al. 

2018; Sharwood et al. 2016). Aquest es basa en la lisi mecànica i química de les cèl·lules vegetals 

en una solució que extreu les proteïnes i, tot i no esser l’objectiu del procediment, com a 

conseqüència també s’extreuen els pigments fotosintètics (clorofil·les). Posteriorment, les 

restes cel·lulars insolubles s’eliminen mitjançant un procés de centrifugat.  

 

Per a la realització de l’extracció, prèviament fou necessària la preparació del tampó d’extracció, 

amb els components que s’indiquen a la Taula 1. Es varen emprar 4 tampons diferents: amb 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) i sense Triton X-100 (TX-100), sense PVPP i sense TX-100, amb 

PVPP i amb TX-100 i, sense PVPP i amb TX-100. Dites combinacions es realitzaren amb la finalitat 

de veure si hi havia diferències en l’eficiència de l’extracció variant aquests dos elements del 

tampó d’extracció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Composició del tampó d’extracció per obtenir les proteïnes totals. 

Bicina-NaOH, pH 8.1 100 mM 

MgCl2 20 mM 

Àcid etilendiaminotetraacàtic (EDTA) 1 mM 

Benzamidina 1 mM 

Àcid e-aminocaproic 1 mM 

NaHCO3 20 mM 

Triton X-100 (TX-100) 0.5 % 

Ditiotreitol (DTT) 10 mM 

Fluorur de fenilmetilsulfoni (PMSF) 2 mM 

Cocktail inhibitdor de proteases de mostres vegetals (PIC) 1 % 

Polivinilpolipirrolidona (PVPP) 5% 

 
Figura 1. Localització geogràfica de la zona de recol·lecció de mostres. 
Font: Google Earth 

 



 

Pere Aguiló Nicolau. Quantificació de l’enzim RuBisCO a macròfits marins: aproximacions metodològiques. 

UIB. Facultat de Ciències. Grau de Bioquímica 11 

Tant el DTT, el PMSF, el PIC i el PVPP, s’afegiren al moment de realitzar l’extracció i no juntament 

amb el tampó d’extracció degut a que es podria comprometre la seva integritat. 

 

Tal com es pot veure en la Figura 2, per a la realització de l’extracció de la fracció proteica de les 

mostres de P. oceanica, D. fasciola i T. aestivum, primerament es va dur a terme el pesatge de 

les mostres que s’havien conservat a -80 °C. Usant la balança granetari (Shimadzu AUW220). En 

total es varen realitzar 48 extraccions, 16 extraccions de cada espècie. D’aquestes 16 

extraccions, es varen realitzar 4 rèpliques biològiques de cada un dels tractaments combinats, 

és a dir, les rèpliques es varen realitzar amb individus diferents (Taula 2). 

Taula 2. Mostres realitzades amb els tractaments aplicats. (+) presència de compost i (-) absència d’aquest. 

PVPP Triton X-100 Triticum aestivum Posidonia oceanica Dictyota fasciola 

+ - 4 rèpliques 4 rèpliques 4 rèpliques 

- - 4 rèpliques 4 rèpliques 4 rèpliques 

+ + 4 rèpliques 4 rèpliques 4 rèpliques 

- + 4 rèpliques 4 rèpliques 4 rèpliques 

 

Un cop pesades les mostres, es va procedir a la realització de l’extracció. Primerament, es va 

refredar un morter i la seva maça de ceràmica amb la incorporació d’una cullerada de nitrogen 

líquid. Seguidament, es va procedir a la incorporació del tampó d’extracció (Taula 1) i arena de 

quars rentada, amb la finalitat d’augmentar la fricció per la lisi de les cèl·lules. A continuació es 

procedí a disgregar el teixit amb la maça del morter fins obtenir lisat dens. D’aquest lisat, se’n 

va retirar una alíquota, que es va introduir en un tub de centrifuga de 2 mL i aquest es va 

submergir en nitrogen líquid per, posteriorment, esser emmagatzemat a una temperatura de -

80 °C. Aquesta alíquota del lisat fou emprada posteriorment per la quantificació de RuBisCO, per 

poder valorar la quantitat de RuBisCO que es perd en el precipitat, quant el lisat es centrifuga i 

la degradació durant l’emmagatzematge. La resta del lisat, es va traslladar a un altra tub de 

centrífuga de 2 mL, el qual es va centrifugar a una temperatura de 4 °C, a 20.000 x g, durant 4 

minuts, usant la centrifuga per microtubs (Lan Technics D3024R). Un cop passat el temps de 

centrifugació, es va aliquotar el sobrenedant en diferents tubs de centrífuga de 2 mL per la 

quantificació de proteïnes totals (TP), la quantificació de clorofil·les i la quantificació de RuBisCO. 

Finalment, totes les alíquotes es varen submergir en nitrogen líquid per esser emmagatzemades 

a una temperatura de -80 °C. 

 

 
Figura 2. Diagrama del protocol seguit per l’extracció de les proteïnes totals i les alíquotes preses. PP indica el precipitat, 
SS el sobrenedant, TSP indica proteïna soluble total. Font: (Hermida-Carrera et al. 2016; Iñiguez et al. 2018; Sharwood 
et al. 2016).  



 

Pere Aguiló Nicolau. Quantificació de l’enzim RuBisCO a macròfits marins: aproximacions metodològiques. 

UIB. Facultat de Ciències. Grau de Bioquímica 12 

2.4. Quantificació de proteïnes totals 
Per a la quantificació de les proteïnes totals (TP), es va seguir el protocol usat de manera 

rutinària per part dels laboratoris de biologia molecular per aquest fi (Bradford 1976). Aquest 

mètode es basa en el canvi d’absorbància del colorant Comassie Blau Brillant G-250 quan 

s’estableixen interaccions entre aquest compost i els grups carboxils de les proteïnes presents 

en les mostres, desestabilitzant l’estructura terciària de les proteïnes i possibilitant la interacció 

entre les càrregues positives d’aquestes proteïnes i les negatives del colorant. Aquest fet 

provoca un viratge del color del colorant, que passa de vermell a blau, podent-se llegir la seva 

absorbància a una longitud d’ona de 595 nm (Compton and Jones 1985). Amb l’elaboració d’un 

patró proteic de concentració coneguda, es pot correlacionar l’absorbància de la nostra mostra 

amb el tram lineal de la recta patró i determinar la seva concentració de proteïnes solubles 

totals. 

 

Primerament, es varen extreure les alíquotes del congelador a -80 °C i es varen depositar a una 

gradeta dins un recipient de suro ple de gel picat. Per a la quantificació de les TSP es varen 

emprar plaques d’ELISA de 96 pous (Corning Incorporated costar, 3590). Es va elaborar un patró 

amb albúmina de sèrum boví (BSA), tal com es mostra en la Taula 3. A més, a cada un dels pous 

del patró, es va afegir el mateix volum de tampó d’extracció que s’afegia de l’extracte proteic de 

cada mostra per tal de contrarestar l’efecte de les possibles interferències en la reacció 

colorimètrica provocada per alguns dels components del tampó d’extracció com el TX-100.  

 

 

 

 

 

Les mostres es varen introduir a cada pou de les plaques per duplicat diluint els extractes 

proteics per tal que aquests entressin en la recta patró. Un cop introduïdes les mostres, es varen 

afegir 200 µL del reactiu de Bradford (A6932,0500 – Bradford solution - PanReac AppliChem – 

ITW Reagents), tant a les mostres com als patrons. Seguidament, es varen introduir dins el lector 

de plaques (multiscan sky, de ThermoFisher scientific 51119700DP). Aquest es va programar per 

agitar 10 s la placa i, posteriorment per llegir a una longitud d’ona de 595 nm. 

 

2.5. Quantificació de la RuBisCO 
La quantificació de la RuBisCO es va dur a terme mitjançant la realització d’electroforesi en gels 

de poliacrilamida (SDS-PAGE), mètode habitual per la separació de proteïnes en base al pes 

molecular (Laemmli 1970). El fonament del mètode resideix en què el detergent dodecilsulfat 

sòdic (SDS) desnaturalitza les proteïnes i aporta càrrega negativa als pèptids desnaturalitzats. 

Per tal d’assegurar-se la desnaturalització completa de les proteïnes, es duu a terme una 

desnaturalització tèrmica de les mostres. Seguidament, es carreguen els gels de poliacrilamida, 

els quals polimeritzen deixant uns porus d’una mida semblant a la de les proteïnes 

desnaturalitzades. D’aquesta manera, aplicant una diferència de potencial elèctric, les proteïnes 

desnaturalitzades i amb càrrega negativa migren cap al pol positiu. En el seu camí, aquests 

pèptids es van separant segons la seva mida degut a que aquells pèptids de major mida i, per 

tant, de major pes molecular tindran més dificultats a l’hora de passar a través dels porus de 

l’acrilamida que aquells amb un menor pes molecular.  

Taula 3. Recta patró d’albúmina de sèrum boví 

Punt de patró P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Concentració BSA (µg/mL) 0 10 20 30 50 75 100 150 200 
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El motlle per a la polimerització dels gels (Mini Protean 3 System, Bio-Rad 1653312) es va muntar 

unint els dos vidres (gruixa del gel d’1.5 mm) i introduint-los dins una muntura de plàstic amb 

dues mordales que en tancar-les exercien pressió, mantenint una estanqueïtat en els laterals, 

on els vidres es toquen. Finalment, aquesta estructura s’inserí dins un suport de plàstic, una 

pinça a la part superior i una tira d’esponja a la part inferior, tal com es mostra a la Figura 3. Per 

tal d’evitar la sortida del gel per la part inferior es va posar una tira de Parafilm a la base dels 

vidres fent hermètic tot el conjunt. Es va comprovar l’estanqueïtat del motlle, afegint aigua 

destil·lada per l’obertura superior dels vidres.  

 

Un cop acoblat el motlle, els gels es varen preparar segons la recepta que apareix a la Taula 5. 

A la part inferior dels gels es va polimeritzar el gel separador, el qual permet la separació dels 

pèptids desnaturalitzats segons els seus pesos moleculars. Un cop introduït entre els dos vidres, 

es va deixar polimeritzar per un temps de 45 min, amb una capa d’aigua o etanol isopropílic en 

aigua (1:1), a la part superior per aplanar-ne la superfície del gel. A la part superior, es va 

polimeritzar el gel concentrador, la funció del qual és la d’acumular les proteïnes a una mateixa 

paral·lel per córrer a l’hora. Un cop introduït el gel concentrador, a la superfície d’aquest es va 

encaixar una pinta de 15 pous. Finalment, es va deixar polimeritzar durant 45 min més. El 

persulfat amònic i el TEMED, al ser catalitzadors de la polimerització dels gels, s’afegiren els 

darrers. Un cop polimeritzats els gels, aquests es guardaren recoberts de paper de filtre humit i 

dins una bossa hermètica a una temperatura de 4 °C fins al moment de la càrrega d’aquests.  

 
Taula 5. Composició dels gels de poliacrilamida 

Gel separador (12 % de poliacrilamida) Gel concentrador (4 % de poliacrilamida) 

Tris-base pH 8.8 0.375 M Tris-base pH 6.8 0.305 M 

SDS 0.1% SDS 0.1% 

Acrilamida/bisacrilamida 12% acrilamida/bisacrilamida 4% 

Persulfat amònic (APS) 0.05% 10 % Persulfat amònic (APS) 0.03 % 

TEMED 0.05% TEMED 0.125 % 

 

Posteriorment, es va dur a terme la preparació del tampó de càrrega, el qual té la funció 

d’aportar densitat a la mostra per tal que aquesta penetri correctament al gel i, a més, li aporta 

color per tal de poder veure la posició de les proteïnes amb menor pes molecular a mesura que 

van corrent en el gel. La composició del tampó de càrrega es pot veure en la Taula 4. Un cop 

preparat el tampó de càrrega, amb les dades obtingudes en la quantificació de les TSP (Apartat 

2.4.), es va fer una dilució dels extractes de T. aestivum en aigua, per tal de carregar la mateixa 

quantitat de proteïnes totals en cada un dels pous dels gels. Un cop diluït l’extracte del blat, es 

va mesclar amb tampó de càrrega.  

 

 

 
Figura 3. Instruccions per l’acoblament de les estructures necessàries per la polimerització dels gels d’acrilamida. Font: 
(Riis 2003) 
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Taula 4. Composició del tampó de càrrega. 

Tris base pH6.8 0.2 M 

Glicerol 30 % 

SDS 0.1 M 

Blau de bromofenol 2.24 mM 

DTT 0.05 M 

 

En el cas dels extractes de P. oceanica i D. fasciola, aquests es varen liofilitzar, per concentrar 

les proteïnes extretes, emprant el liofilitzador (2233DD F-DRY - Virtis Advantage ES) durant 24 h 

i, posteriorment es varen resuspendre directament amb el tampó de càrrega, per tal de carregar 

la mateixa quantitat de proteïnes totals en cada pou del gel. Un cop obtinguda la mescla dels 

extractes i els liofilitzats amb el tampó de càrrega, es varen desnaturalitzar a 100 °C, durant 5 

min en l’escalfador de tubs (Termoblock Accublock Digital Dry Bath, Labnet D1100). A 

continuació, es varen deixar refredar a temperatura ambient i, en aquest punt, ja estaven 

preparades per carregar els gels. Les alíquotes que s’havien guardat del lisat cel·lular a l’hora de 

fer l’extracció proteica, varen rebre el mateix tractament que els extractes proteics purs. La 

única diferència fou que, un cop desnaturalitzats, la mescla dels lisats amb el tampó de càrrega, 

es varen centrifugar a 20.000 x g, durant 5 min i a temperatura ambient. Un cop passat el temps 

de centrífuga, es va recuperar el sobrenedant que es va emprar per carregar els gels.  

 

Per carregar i córrer els gels, es varen treure abans de la gelera per temperar-los. Mentre, es va 

preparar el tampó d’elèctrodes amb la recepta indicada a la Taula 6. Un cop preparat aquest, es 

va procedir depositar els gels al casset, una muntura de plàstic amb pinces als costats que 

permeten l’acoblament de dos gels a l’hora i els assegura. A més, el casset presenta dos 

connectors protuberants, corresponents als dos pols que es connecten a la tapa de la cubeta 

d’electroforesi i, a la part d’a baix, un filament conductor. Un cop acoblats els gels en el casset, 

aquest es va encaixar en la cubeta d’electroforesi (Mini-PROTEAN Tetra cell de Bio-Rad). 

Seguidament, es va incorporar el tampó d’elèctrodes a la cubeta i es retiraren les pintes dels 

gels.  
Taula 6. Composició del tampó d’elèctrodes 

Tris base  0.125 M 

Glicina 0.96 M 

SDS 0.3 % 

 

Els gels es varen carregar amb el marcador de pesos moleculars (Prestained protein molecular 

weight marker 26612, thermo Scientific) i un patró de RuBisCO pura de T. aestivum amb 0.2, 0.5, 

1.5, i 2.5 µg de RuBisCO. Aquest patró va servir posteriorment per la quantificació de la RuBisCO 

de les mostres per extrapolació de la intensitat de la banda amb la quantitat de RuBisCO en 

aquesta. Finalment, es carregaren les mostres i es va connectar la cubeta a la font d’alimentació 

(Mini-PROTEAN Tetra cell de Bio-Rad) que es va programar per córrer l’electroforesi a un 

voltatge constant de 175 V durant 50 minuts. 

 

Un cop passat el temps de l’electroforesi, es va aturar la font d’alimentació i es varen extreure 

els gels del casset i d’entre els vidres. Es va separar el gel concentrador del separador i, aquest 

segon, es va depositar dins un recipient juntament amb la solució de tinció (0.1% blau de 

Coomassie, 40% metanol, 10% àcid acètic). Els gels es varen mantenir en aquesta solució durant 

50 min amb oscil·lació constant i a temperatura ambient. Finalment, un cop tenyits, es va 

descartar la solució de tinció i es va procedir al destenyiment dels gels amb una solució de 
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metanol al 40 % i acètic al 10 %. Un cop destenyits, els gels es varen depositar entre dues làmines 

transparents i es varen escanejar usant l’escàner (CanoScan LiDE220 de Canon). Posteriorment, 

es va procedir a l’anàlisi dels gels amb l’ús del programa ImageJ versió 2.0.0-rc-69/1.52n. Per a 

la seva anàlisi, es va convertir la imatge a una imatge de 8 bits i amb coloració inversa. Després, 

es va procedir a marcar la banda corresponent a la subunitat gran de la RuBisCO, present a la 

banda amb un pes molecular pròxim als 50 kDa, amb l’eina de selecció corresponent, i es va 

prémer el botó de mesura per obtenir la intensitat de la banda, emprada per obtenir la 

concentració de RuBisCO de les mostres per extrapolació amb la recta patró de RuBisCO pura 

de blat.  

 

2.6. Determinació de clorofil·les. 
Per la determinació de les clorofil·les de l’extracte, es va seguir el protocol que s’usa sovint per 
l’extracció i quantificació de clorofil·les (Ritchie 2006). El mètode es fonamenta en la 
solubilització de les clorofil·les un dissolvent orgànic, com és el cas de l’acetona (99%) i la 
determinació espectrofotomètrica de l’absorbància dels pigments fotosintètics. Com s’ha 
esmentat a la introducció, T. aestivum i P. oceanica presenten les clorofil·les a i b mentre que, 
D. fasciola presenta les clorofil·les a, c1 i c2. Per tant, per la seva quantificació, cal aplicar les 
fórmules empíriques proveïdes pel protocol seguit:  

 
Triticum aestivum i Posidonia oceanica Dictyota fasciola 

Clorofil·la a (µg·mL-1) = 11.87 · A664 – 1.78 · A647 

Clorofil·la b (µg·mL-1) = 18.98 · A647 – 4.89 · A664 

Clorofil·les totals (µg·mL-1) = Clorofil·la a + Clorofil·la b 

Clorofil·la a (µg·mL-1) = 11.49 · A664 – 0.45 · A630 

Clorofil·la c1 + c2 (µg·mL-1) = 22.68 · A630 – 3.40 · A664 

Clorofil·les totals (µg·mL-1) = Clorofil·la a + Clorofil·la c1 + c2 

 
Inicialment, es varen treure les alíquotes emmagatzemades a -80 °C i es varen depositar a un 

recipient de suro amb gel. Seguidament, es varen deixar descongelar aquestes i es varen diluir 

els extractes proteics amb acetona (1/10). Es varen incubar 10 min i es va llegir l’absorbància de 

les mostres a 664, 647, 630 i 750 nm, dins cubetes de vidre amb l’espectrofotòmetre (multiscan 

sky, de ThermoFisher scientific 51119700). La lectura de 750 nm es va emprar per fer el blanc, 

l’absorbància del qual es va restar a l’absorbància obtinguda en la resta de les longituds d’ona, 

per tal d’eliminar l’efecte de la terbolesa en la mesura espectrofotomètrica . 

 

2.7. Estadística. 
Els càlculs de les dades brutes obtingudes amb la metodologia experimental es varen tractar 

amb el programa Microsoft Excel per Mac a la seva versió 16.25. L’anàlisi estadística es dugué a 

terme emprant el programa IBM-SPSS-PC per Microsoft a la versió 25, amb el qual es va realitzar 

el test Kolmogorov-Smirnov de normalitat i el test d’homogeneïtat de les mostres. En el cas que 

les conclusions dels dos tests esmentats donessin que es tractava d’una mostra no normal ni 

homogènia, es va realitzar el test Kruskal-Wallis, amb aquelles variables que no eren ni normals 

no homogènies. Així, es va veure que aquestes variables provenien de la mateixa distribució i, 

seguidament, amb totes les variables, es va realitzar un ANOVA d’una via amb 3 graus de llibertat 

i prenent com a grau de confiança α = 0.05. Finalment, es va dur a terme el test Post-Hoc de 

Scheffe. 
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3. Resultats i Discussió 
A continuació es disposen els resultats obtinguts en les varies determinacions dutes a terme en 

cada una de les espècies estudiades, juntament amb la discussió de dits resultats. 

 

3.1. Triticum aestivum 

    

   
Figura 4. Mitjanes i errors estàndard dels resultats obtinguts dels diferents medis d’extracció a Triticum aestivum, on (+) indica 
presència del compost i (-) absència d’aquest. Amb lletres diferents, s’indiquen aquells tractaments on hi ha diferències 
estadísticament significatives. A) Mil·ligrams de proteïna per grams de pes fresc. B) Micrograms de clorofil·les totals per mil·lilitre 
d’extracte proteic. C) Mil·ligrams de RuBisCO per grams de pes fresc. D) Percentatge de TSP que correspon a RuBisCO. 
 
 

Taula 7. Anàlisi de la variància (ANOVA) de les mitjanes de cada un dels medis d’extracció emprats a Triticum aestivum, 
amb un grau de confiança α = 0.05. 
  Suma de quadrats Graus de llibertat Mitjana quadràtica  F Sig. 

mg proteïna · g-1 pes fresc 

Entre grups 4059,97 3,00 1353,32 16,45 0,00 

Dins grups 987,47 12,00 82,29   

Total 5047,44 15,00    

µg clorofil·les · mL-1 extracte 

Entre grups 101,45 3,00 33,82 48,15 0,00 

Dins grups 8,43 12,00 0,70     

Total 109,87 15,00       

mg RuBisCO · g-1 pes fresc 

Entre grups 1344,12 3,00 448,04 23,41 0,00 

Dins grups 229,70 12,00 19,14     

Total 1573,82 15,00       

% de TSP que és RuBisCO 

Entre grups 1230,52 3,00 410,17 8,96 0,00 

Dins grups 549,16 12,00 45,76     

Total 1779,68 15,00       
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Figura 5. imatges dels gels SDS-PAGE corresponents a l’espècie Triticum aestivum obtingudes amb l’escàner CanoScan LiDE220 de 

Canon, on a l’esquerre veiem el marcador de pesos moleculars i el pes molecular de cada una de les bandes, els següents quatre 

carrils corresponen al patró de RuBisCO purificada P1, P2, P3 i P4, amb una quantitat de RuBisCO de 0.2, 0.5, 1.5, i 2.5 µg, 

respectivament. En els següents carrils s’indiquen les modificacions del mètode d’extracció que han rebut les diferents mostres on 

(-) indica absència del compost i (+) indica presència del compost. 

 

A T. aestivum, es pot observar que hi ha diferències significatives entre els tractaments usats en 

les quatre variables quantificades, amb un grau de significació de gairebé el 100% (Taula 7). Pel 

que fa a les dades obtingudes de mil·ligrams de proteïna per gram de pes fresc, micrograms de 

clorofil·les per mil·lilitre d’extracte i mil·ligrams de RuBisCO per gram de pes fresc (Figura 4. A, B 

i C), hi ha diferències significatives entre aquells extractes en que el tampó d’extracció 

presentava el detergent TX-100 i aquelles extraccions realitzades sense aquest detergent. En 

canvi, no s’observen diferències significatives quant a l’addició de PVPP en el tampó d’extracció. 

Per tant, es pot afirmar que la presència de TX-100 en el tampó  d’extracció augmenta l’eficiència 

en l’extracció de clorofil·les, proteïnes totals i de RuBisCO en el blat. Al ser un surfactant no iònic, 

el TX-100 permet desestabilitzar les forces no covalents que s’estableixen entre els lípids que 

composen la membrana (Koley et al. 2010). El fet que estigui present en el tampó d’extracció, 

propicia que hi hagi una major lisi de les cèl·lules de les mostres de blat, que el contingut cel·lular 

es vessi a l’exterior i, que les proteïnes de membrana es solubilitzin, donant lloc a que hi hagi 

una major concentració de proteïnes i clorofil·les en l’extracte.  

 

Per altra banda, el PVPP és usat com a component del tampó d’extracció de forma rutinària, ja 

que la seva funció és la de segrestar els composts fenòlics que presenten les mostres vegetals. 

Aquests composts fenòlics interaccionen amb les proteïnes cel·lulars durant l’extracció, fent-les 

precipitar. La unió dels composts fenòlics a les proteïnes i els enzims és, en primer lloc, 

reversible, ja que les forces que intervenen en la unió dels composts fenòlics i les proteïnes són 

no covalents (Ozdal et al. 2013). S’ha proposat un model de reacció d’aquests polifenols amb 

proteïnes on els tanins s’uneixen a les proteïnes establint ponts hidrofòbics a partir dels seus 

anells fenòlics (Cutler et al. 2004). Aquests ponts són reforçats amb ponts d’hidrogen que 

s’estableixen entre els grups fenòlics i els residus polars de les proteïnes. El producte final de la 

reacció és un complex amb una superfície més hidrofòbica per tant, amb més tendència a 

l’agregació. En el cas que el compost fenòlic sigui suficientment llarg, aquest podria 

interaccionar amb vàries proteïnes alhora, donant lloc a la precipitació d’aquestes. Tot i que la 

majoria d’interaccions són reversibles, es podria donar el cas de l’oxidació dels composts fenòlics 

agregats a proteïna, fet que reforçaria la unió, convertint-la en irreversible. Tal com s’observa 

en la Figura 4, no hi ha diferències en quant als efectes de l’addició o no de PVPP en el tampó 

d’extracció en T. aestivum. Aquest resultat s’explica pel fet que T. aestivum presenta una 

concentració baixa de composts fenòlics (Balasundram et al. 2006).  

 

Pel que fa als micrograms de clorofil·les per mil·lilitre d’extracte, tal com es veu a la Figura 4.B, 

hi ha diferències significatives entre les mostres extretes amb TX-100 i aquelles que no 

s’extragueren amb TX-100. Aquest fet demostra la capacitat del TX-100 per solubilitzar les 

proteïnes de membrana, en aquest cas, els fotosistemes on es troben els pigments fotosintètics.  

 

Quant al percentatge de TSP que correspon a la RuBisCO (Figura 4.D), s’observen diferències 

significatives entre aquelles mostres extretes en presència de TX-100 i PVPP i aquelles extretes 
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sense TX-100. Per altra banda, no es poden observar diferències entre les mostres extretes amb 

el tractament TX-100+ PVPP- i, aquelles extretes sense TX-100. En altres estudis realitzats a la 

mateixa espècie es varen obtenir uns valors de TSP que correspon a RuBisCO d’entre 45-60% 

(Iñiguez et al. 2018; Singh 2001). Comparant aquests valors experimentals d’altres estudis amb 

els obtinguts en el present treball, es pot veure que els més similars són aquells en que el TX-

100 formava part del tampó d’extracció, demostrant que l’acció de dit element permet una 

major extracció de l’enzim RuBisCO en T. aestivum.  

 
Taula 8. Comparació entre les dades obtingudes de la concentració de RuBisCO en mil·ligrams per gram de pes fresc en el  

sobrenedant (SS) i en el lisat (Lis). A la darrera columna es mostra el quocient resultat de dividir les dades obtingudes en el 

lisat per aquelles obtingudes del sobrenedant i, on el quocient major a 1 representa que hi ha hagut pèrdues en la 

centrifugació. 

Composició tampó d’extracció mg RuBisCO · g-1 pes fresc SS mg RuBisCO · g-1 pes fresc Lis Quocient Lis · SS-1 

PVPP + TX-100 - 6,31 6,66 1,06 

PVPP - TX-100 - 4,23 4,87 1,15 

PVPP + TX-100 + 25,58 19,85 0,78 

PVPP - TX-100 + 20,89 17,46 0,84 

 

Per altra banda, per tal de comparar si hi havia pèrdues de l’enzim durant el procés de 

centrifugació, es va realitzar la quantificació de la RuBisCO en el lisat de l’extracció. Tal com es 

pot observar a la Taula 8, s’ha obtingut una major concentració de l’enzim en aquelles mesures 

realitzades en el sobrenedant que no en aquelles realitzades en el lisat en les mostres extretes 

amb TX-100. Aquest fet es pot explicar per la presència de proteases i composts fenòlics en el 

lisat que poden degradar i acomplexar-se amb la RuBisCO, fent que disminueixi l’eficiència de 

l’extracció. En emmagatzemar el lisat sense centrifugar, aquests elements poden fer que es 

perdi més quantitat de l’enzim i, per tant, el moment en que es recomana realitzar la 

centrifugació en T. aestivum és en haver obtingut el lisat en el morter durant el procés 

d’extracció. Per altra banda, tot i no esser gaire notable, s’ha obtingut un patró diferent en el 

cas de les mostres extretes sense TX-100, probablement degut a la baixa extracció de l’enzim en 

absència de TX-100, fent menys perceptibles les diferències entre el sobrenedant i el lisat. 

 

Quant a la valoració global, tot i no haver-hi diferències significatives en l’eficiència de les 

extraccions amb l’ús de PVPP, es pot veure una tendència general, en el conjunt de la Figura 4, 

on l’ús de PVPP millora lleugerament l’extracció, fet que indica la presència d’una baixa 

concentració de composts fenòlics en aquesta espècie. Per tant, el mètode d’extracció de 

RuBisCO més efectiu en T. aestivum és el que presenta tant TX-100 com PVPP en la composició 

del tampó d’extracció. 
 

3.2. Posidonia oceanica 
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Figura 6. Mitjanes i errors estàndard dels resultats obtinguts dels diferents medis d’extracció a Posidonia oceanica, on (+) indica 
presència del compost i (-) absència d’aquest. Amb lletres diferents, s’indiquen aquells tractaments on hi ha diferències 
estadísticament significatives. A) Mil·ligrams de proteïna per grams de pes fresc. B) Micrograms de clorofil·les totals per mil·lilitre 
d’extracte proteic. C) Mil·ligrams de RuBisCO per grams de pes fresc. D) Percentatge de TSP que correspon a RuBisCO. 
 
 

Taula 9. Anàlisi de la variància (ANOVA) de les mitjanes de cada un dels medis d’extracció emprats a Posidonia oceanica, 
amb un grau de confiança α = 0.05. 
  Suma de quadrats Graus de llibertat Mitjana quadràtica  F Sig. 

mg proteïna · g-1 pes fresc 

Entre grups 68,834 3 22,945 4,190 0,03 

Dins grups 65,720 12 5,477     

Total 134,554 15       

µg clorofil·les · mL-1 extracte 

Entre grups 35,485 3 11,828 20,93 0,00 

Dins grups 6,783 12 0,565     

Total 42,268 15       

mg RuBisCO · g-1 pes fresc 

Entre grups 6,126 3 2,042 9,464 0,00 

Dins grups 2,589 12 0,216     

Total 8,715 15       

% de TSP que és RuBisCO 

Entre grups 617,422 3 205,807 21,41 0,00 

Dins grups 115,348 12 9,612     

Total 732,770 15       

 
 

 
Figura 7. imatges dels gels SDS-PAGE corresponents a l’espècie Posidonia oceanica obtingudes amb l’escàner CanoScan LiDE220 de 

Canon, on a l’esquerre veiem el marcador de pesos moleculars i el pes molecular de cada una de les bandes, els següents quatre 

carrils corresponen al patró de RuBisCO purificada P1, P2, P3 i P4, amb una quantitat de RuBisCO de 0.2, 0.5, 1.5, i 2.5 µg, 

respectivament. En els següents carrils s’indiquen les modificacions del mètode d’extracció que han rebut les diferents mostres on 

(-) indica absència del compost i (+) indica presència del compost. 

 

A Posidonia oceànica, es pot observar que hi ha diferències significatives entre els tractaments 

usats en les quatre variables quantificades, amb un grau de significació de gairebé el 100% (Taula 

9). 

 

Pel que fa a les dades obtingudes de mil·ligrams de proteïna per gram de pes fresc (Figura 6.A), 

hi ha diferències significatives entre aquelles mostres extretes amb el tractament PVPP+ TX-100- 

i les mostres extretes amb el tractament PVPP+ TX-100+, sent l’extracció més eficient la 

realitzada amb PVPP+ i TX-100+. Aquest fet s’explica per l’acció del TX-100 provocant la lisi 

cel·lular i la solubilització de les proteïnes de membrana. Per altra banda, no hi ha diferències 

significatives entre el tractament PVPP- TX-100- i els tractaments PVPP+ TX-100+ i PVPP- TX-
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100+. Tot i no haver-hi diferències significatives, es pot veure que hi ha una major tendència a 

ser més efectiu el tractament PVPP+ TX-100+ que els altres. Tot i no ser significatiu, es pot 

observar que d’entre les mostres extretes amb TX-100, aquelles que presenten major eficiència 

en l’extracció de proteïnes totals són les que també s’han extret amb PVPP. Això podria ser degut 

a que la concentració de polifenols en la P. oceanica és major comparada amb la del T. aestivum 

(Olivier Dumay et al. 2004), fet que dificulta la correcta extracció en aquesta espècie. Aquestes 

evidències ja foren reportades en anteriors estudis amb altres espècies riques en composts 

fenòlics (Cutler and Pierpoint 2004) i, per tal de poder treure conclusions més sòlides i fermes, 

es proposa la realització de més estudis en aquesta línia, introduint mètodes d’extracció que no 

involucressin tant a l’investigador, substituint el morter i la maça per un equip electrònic, com 

és ara el molí de compactació, reduint l’error experimental provocat per l’extracció manual i el 

temps en que les proteïnes estan essent degradades. En el cas dels macròfits marins, al 

presentar una elevada quantitat de composts fenòlics, es veu molt incrementada la formació de 

complexos. Això fa disminuir l’eficiència de l’extracció ja que, tindrem la formació dels 

complexes proteïna-compost fenòlic que es descartarien en el precipitat posterior a la 

centrifugació d’aquestes mostres (Cutler and Pierpoint 2004). També, es proposa la 

quantificació de l’enzim RuBisCO amb la tècnica Western-Blot, amb la qual s’obtindria una major 

resolució degut a l’especificitat d’unió dels anticossos a l’enzim (Ma Zhong et al. 2009). 

 

Quant a les dades obtingudes de micrograms de clorofil·les per mil·lilitre d’extracte (Figura 6.B), 

que hi ha diferències significatives entre les mostres extretes amb els tractaments PVPP+ TX-

100+ i les mostres extretes amb les demés combinacions d’aquests elements, essent aquest, el 

mètode que ha permès extreure una major quantitat de clorofil·les totals de P. oceanica. Per 

tant, la utilització de PVPP i de TX-100 en P. oceanica permet una extracció de clorofil·les més 

efectiva. Tot i això, no s’han vist diferències significatives entre l’extracció amb els tractaments 

PVPP- TX-100+ i les extraccions realitzades sense TX-100. No obstant, es veu una certa tendència 

a esser més efectiva l’extracció amb TX-100. Això possiblement és degut a que, com els pigments 

fotosintètics es troben en els fotosistemes I i II dels cloroplasts, els quals són estructures 

proteiques, aquestes s’extreuen amb més facilitat quan s’empra el TX-100 degut a que, com ja 

s’ha esmentat, aquest compost solubilitza les proteïnes de membrana i, a més, el PVPP evita la 

formació de complexes entre els fotosistemes i composts fenòlics (Lichtenthaler and Buschmann 

2001).  

 

Pel que fa a les dades obtingudes de mil·ligrams de RuBisCO per gram de pes fresc (Figura 6.C), 

es veuen diferències significatives entre les mostres extretes amb els tractaments PVPP+ TX-

100+ i PVPP- TX-100-, sent més efectives les extraccions realitzades amb el tractament PVPP+ 

TX-100+. Aquest fet evidencia la hipòtesi referents a l’efectivitat del tractament combinat entre 

TX-100 i PVPP, propiciant una major solubilització de proteïnes com la RuBisCO. Per altra banda, 

es pot observar, tot i no esser estadísticament significatiu, una tendència a ser més efectiu el 

tractament amb PVPP, posant de manifest la major concentració de composts fenòlics de P. 

oceanica i el seu efecte en l’extracció de RuBisCO. Per tant, el millor mètode d’extracció de 

RuBisCO en aquesta espècie és aquell en que el PVPP i el TX-100 formen part del tampó 

d’extracció.  
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Quant al percentatge de TSP que correspon a la RuBisCO (Figura 6.D), hi ha diferències 

significatives entre l’extracció amb el tractament PVPP+ TX-100+ i aquelles extretes amb el 

tractament PVPP+ TX-100+ i PVPP- TX-100+. L’extracció amb el tractament PVPP+ TX-100+ és la 

que dóna un valor més elevat, coincidint amb els resultats obtinguts en les altres variables 

analitzades. 

 
Taula 10. Comparació entre les dades obtingudes de la concentració de RuBisCO en mil·ligrams per gram de pes fresc en el  

sobrenedant (SS) i en el lisat (Lis). A la darrera columna es mostra el quocient resultat de dividir les dades obtingudes en el 

lisat per aquelles obtingudes del sobrenedant i, on el quocient major a 1 representa que hi ha hagut pèrdues en la 

centrifugació. 

Composició tampó d’extracció mg RuBisCO · g-1 pes fresc SS mg RuBisCO · g-1 pes fresc Lis Quocient Lis · SS-1 

PVPP + TX-100 - 0,74 0,28 0,38 

PVPP - TX-100 - 0,33 1,41 4,27 

PVPP + TX-100 + 1,93 1,24 0,64 

PVPP - TX-100 + 1,45 0,40 0,28 

 
En el cas dels mil·ligrams de RuBisCO per gram de pes fresc en el lisat (Taula 10), es pot observar 

una major extracció de l’enzim en el sobrenedant que en el lisat, fet que s’explica degut a la 

presència de composts fenòlics i d’altres elements que degraden les proteïnes en el lisat. Per 

tant, el fet d’emmagatzemar el lisat sense centrifugar fa que aquests elements estiguin en 

contacte amb l’enzim, disminuint la seva concentració en l’extracte final. Per altra banda, en el 

cas de les mostres extretes amb el tractament PVPP- TX-100-, s’ha obtingut una major quantitat 

de RuBisCO en el lisat que en el sobrenedant, fet que indica que hi pot haver hagut certes 

pèrdues d’aquest enzim a l’hora de centrifugar el lisat cel·lular, obtenint un sobrenedant pobre 

en RuBisCO. Per tant, en P. oceanica, l’únic tampó d’extracció amb el qual es perd RuBisCO a 

l’hora de centrifugar és aquell sense PVPP ni TX-100 mentre que, a la resta d’extractes, es 

demostra que tota la RuBisCO ha estat solubilitzat.  
 

3.3. Dictyota fasciola 

   

   
Figura 8. Mitjanes i errors estàndard dels resultats obtinguts dels diferents medis d’extracció a Dictyota fasciola, on (+) indica 
presència del compost i (-) absència d’aquest. Amb lletres diferents, s’indiquen aquells tractaments on hi ha diferències 
estadísticament significatives. A) Mil·ligrams de proteïna per grams de pes fresc. B) Micrograms de clorofil·les totals per mil·lilitre 
d’extracte proteic. C) Mil·ligrams de RuBisCO per grams de pes fresc. D) Percentatge de TSP que correspon a RuBisCO. 
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Taula 11. Anàlisi de la variància (ANOVA) per les mitjanes de cada un dels medis d’extracció emprats a Posidonia oceanica, 
amb un grau de confiança α = 0.05. 
  Suma de quadrats Graus de llibertat Mitjana quadràtica  F Sig. 

mg proteïna · g-1 pes fresc 

Entre grups 46,081 3 15,360 29,58 0,00 

Dins grups 6,232 12 0,519     

Total 52,313 15       

µg clorofil·les · mL-1 extracte 

Entre grups 16,834 3 5,611 5,540 0,01 

Dins grups 12,155 12 1,013     

Total 28,989 15       

mg RuBisCO · g-1 pes fresc 

Entre grups 1,432 3 0,477 19,90 0,00 

Dins grups 0,288 12 0,024     

Total 1,720 15       

% de TSP que és RuBisCO 

Entre grups 522,612 3 174,204 7,936 0,00 

Dins grups 263,427 12 21,952     

Total 786,040 15       

 

 
Figura 9. imatges dels gels SDS-PAGE corresponents a l’espècie Dictyota fasciola obtingudes amb l’escàner CanoScan LiDE220 de 

Canon, on a l’esquerre veiem el marcador de pesos moleculars i el pes molecular de cada una de les bandes, els següents quatre 

carrils corresponen al patró de RuBisCO purificada P1, P2, P3 i P4, amb una quantitat de RuBisCO de 0.2, 0.5, 1.5, i 2.5 µg, 

respectivament. En els següents carrils s’indiquen les modificacions del mètode d’extracció que han rebut les diferents mostres on 

(-) indica absència del compost i (+) indica presència del compost. 

 
A D. fasciola, hi ha diferències significatives entre els tractaments usats en les quatre variables 

quantificades, amb un grau de significació de gairebé el 100% (Taula 11).  

 

Pel que fa a les dades obtingudes de les variables mil·ligrams de proteïna per gram de pes fresc 

i mil·ligrams de RuBisCO per gram de pes fresc (Figura 8. A i C), hi ha diferències significatives 

entre aquells extractes en que el tampó d’extracció presentava el detergent TX-100 i aquelles 

extraccions realitzades sense aquest detergent i, en el cas dels mil·ligrams de proteïna per grams 

de pes fresc, es poden veure diferències significatives en les mostres extretes amb el tractament 

PVPP+ TX-100+ i aquelles extretes sense PVPP, sent més eficient l’extracció amb el tampó PVPP+ 

TX-100+. Aquest fet permet afirmar que el mètode més eficient per l’extracció de les proteïnes 

totals en D. fasciola és aquell en que tant el PVPP com el TX-100 estan presents en el tampó 

d’extracció. Per altra banda, tot i no veure’s diferencies significatives en quant als mil·ligrams de 

RuBisCO per gram de pes fresc, es veu una certa tendència a esser més eficient l’extracció quan 

s’usa PVPP que quan no s’usa. Per tant, com que la RuBisCO és una proteïna i, amb l’ús de PVPP 

i TX-100 en el tampó d’extracció es mostra una major concentració de proteïnes extretes, és 

lògic pensar que, en proporció, hi haurà més quantitat de RuBisCO en aquells extractes en que 

hi ha més proteïna. En definitiva, gràcies a l’acció del detergent TX-100 lisant les cèl·lules i 

solubilitzant les proteïnes de membrana i, l’acció del PVPP segrestant els composts fenòlics 

evitant la formació de complexos entre les proteïnes i aquests composts, s’obté una major 

extracció de proteïnes totals i, consegüentment, de RuBisCO en D. fasciola.  
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Per altra banda, pel que fa als resultats obtinguts en la quantificació de clorofil·les totals (Figura 

8.B), únicament hi ha diferències significatives entre les mostres extretes amb el tractament 

PVPP+ TX-100+ i aquelles extretes amb el tractament PVPP+ TX-100-. Aquest fet reforça la idea 

de que el TX-100 solubilitza els fotosistemes, on es troben embeguts els pigments fotosintètics, 

fent que aparegui una major concentració d’aquests quan s’usa el detergent. Per altra banda, 

sembla contradictori el fet que no s’observin diferències significatives entre les mostres extretes 

amb el tractament PVPP- TX-100- i aquelles extretes amb TX-100. Tot i això, tal com es pot 

observar a la Figura 8.B, la barra d’error és molt elevada en les dades obtingudes en els extractes 

sense TX-100 ni PVPP, fet que no permet treure conclusions fiables en aquest aspecte. Aquest 

elevat error possiblement es deu a la presència d’una rèplica “outlier” o errades experimentals.  

 

Pel que fa als resultats obtinguts en quant al percentatge de TSP que correspon a RuBisCO (Figura 

8.D), s’observen diferències significatives entre els mètodes en els quals es van emprar els 

tractaments PVPP+ TX-100 + i PVPP- TX-100+ i aquelles mostres extretes amb el tractament 

PVPP- TX-100-. Per tant, seguint amb la mateixa línia de la discussió que en les demés variables, 

els mètodes que permeten extreure una major quantitat de RuBisCO en D. fasciola serien aquells 

en els quals s’empra TX-100 com a component fonamental del tampó d’extracció. En altres 

estudis (Iñiguez et al. 2018), s’ha determinat que els valors del percentatge de TSP que 

correspon a RuBisCO en altres espècies d’algues marrons (Phaeophyceae) és d’aproximadament 

un 20%. Així, el tractament que més s’aproxima als valors experimentals d’estudis anteriors és 

aquell en que el TX-100 forma part del tampó d’extracció.  

 
Taula 12. Comparació entre les dades obtingudes de la concentració de RuBisCO en mil·ligrams per gram de pes fresc en el  

sobrenedant (SS) i en el lisat (Lis). A la darrera columna es mostra el quocient resultat de dividir les dades obtingudes en el 

lisat per aquelles obtingudes del sobrenedant i, on el quocient major a 1 representa que hi ha hagut pèrdues en la 

centrifugació. 

Composició tampó d’extracció mg RuBisCO · g-1 pes fresc SS mg RuBisCO · g-1 pes fresc Lis Quocient Lis · SS-1 

PVPP + TX-100 - 0,02 0,04 2 

PVPP - TX-100 - 0,01 0,00 0 

PVPP + TX-100 + 0,72 0,43 0,60 

PVPP - TX-100 + 0,45 0,01 0,02 

 

Quant als mil·ligrams de RuBisCO per gram de pes fresc en el lisat (Taula 12), es pot observar 

que, igual que a les demés espècies, s’ha obtingut una major quantitat de RuBisCO en la 

quantificació del sobrenedant que en la del lisat en les mostres extretes amb TX-100 de manera 

que es corrobora la presència de composts fenòlics i proteases en el lisat que fan malbé la 

RuBisCO tant acomplexant-se amb aquesta i fent-la precipitar com degradant-la. Així, el millor 

moment per centrifugar els extractes de Dictyota fasciola és en el moment en que es realitza 

l’extracció ja que si s’emmagatzema el lisat, s’augmenta el temps de contacte entre aquests 

composts fenòlics i proteolítics amb l’enzim, disminuint la seva concentració en el sobrenedant 

quant es centrifuga posteriorment. Per altra banda, pel que fa a les mostres extretes amb la 

combinació de PVPP + TX-100 -, s’ha observat un patró oposat, que podria atribuir-se a una certa 

pèrdua de RuBisCO durant la centrifugació inicial en les mostres del sobrenedant mentre que, a 

en els demés extractes, s’ha solubilitzat completament tota la RuBisCO i no s’ha perdut en el 

procés de centrifuga. Tot i això, al tractar-se de concentracions tant baixes, és difícil d’apreciar-

ne les diferències de forma clara.  
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4. Conclusions  
Les conclusions que del treball de final de grau “Quantificació de l’enzim RuBisCO a macròfits 

marins: aproximacions metodològiques” són les següents:  

 

- La presència de TX-100 en el tampó d’extracció augmenta l’eficiència en l’extracció de 

proteïnes totals i de RuBisCO en Triticum aestivum, mentre que no hi ha diferències en 

quant als efectes de l’addició o no de PVPP en el tampó d’extracció en dita espècie. 

- El mètode més efectiu per l’extracció de proteïnes totals i, per tant, de RuBisCO en 

Posidonia oceanica és la combinació de TX-100 i PVPP en el tampó d’extracció. 

- En Dictyota fasciola, el millor mètode d’extracció de proteïnes totals i de RuBisCO és 

aquell on el tampó d’extracció presenta tant PVPP com TX-100, essent aquest darrer, 

essencial per a l’extracció de proteïnes totals en dita espècie.  

- A les tres espècies, s’ha observat que no hi ha pèrdues de RuBisCO al centrifugar amb 

els tractaments més efectius en l’extracció de proteïnes totals i de RuBisCO, per tant, 

tot l’enzim es solubilitza.  

 

Com a conclusió final, es demostra que la inclusió de Triton X-100 i de polivinilpolipirrolidona és 

essencial per una òptima extracció i quantificació de proteïna total i de RuBisCO tant en P. 

oceanica com en D. fasciola. 
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