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I HíTRODUCCIO.

A partir del 1959 en qué ANFIlíSEN en el seu llit>re "The molec

ular basis of Evolution" interrelacioná lea estructures deis 

gens amb les de les protelnes deis mateixos individua, comen- 

qá d'aparéixer un reguitzell de treballs d'estudis d'electro- 

fore,grames de protelnes de mamífers, d'ocells i d'ous d'ocells 

(SIBLEY, 196o), d'amfibis, de réptils i de peixos marine

1961), certes caracterfstiques generáis deis 

quals permeteren una classificacid més adequada de molts ani

máis.

En els anys 1962 i 63 s'aportaren les proves decisives per 

poder establir d'una manera clara que la informado genética 

codificada en les molécuies d'ácid desoxiribonucleic deis

(SULYA et al • >

éssers vius era traduída fidelment en 1'estructura específica 

de les protelnes (PERUTZ, 1962; CRICK, 1963; OCHOA, 1963; 

HIRE1IB..RG e_t jil., 1963). D'enqá de llavors, hom intenté, de 

resaldré certs problemes de taxonomía mitjaneant el que s'ano- 

roená sistemática bioquímica (MARMUR e_t al, 1963; ALSTON e_t 

al., 1963). L'análisi de protelnes ha esdevingut el procedi- 

ment raés simple per afrontar aquesta problemes. En aquest sen— 

tit, GIBLKY (1962) considera que, " 

les proteiaues s<5n les unitats estructuráis principáis del 

eos animal, al nivell molecular d'organidació, hom pot con- 

cloure que llur forma i estructura s<5n tan rellevants com a 

informació genética i filogenética com ho puguin ésser els 

múseuls, els ossos, els 6r«ans, la pell, el cabell, les plomes 

i altres estructures, les quals, elles mateixes, r<5n compostes 

en gran part o enterament de molécuies proteiques."

donat que les molécu-• • •
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1 Cbjectiu.

El treball empré? és l'intent d'esbrinar noves relacione de 

semblanga o dissemblanoa entre poblacions de llucos de les 

plataformes europea i africana, per mitjá de l'anélisi electro- 

forética de les proteínes del sarcoplasma del múscul dorsal.
Es pretén d'avanqar vina passa raés en els criteris de diferen- 

ciació interespecífica i intraespecífica, car sovint, les 

característiques diferenciadores no sén perceptibles a simple 

vista, Altres vegades sén parámetres modals de valor estadís

tica, que només tenen sentit si es tracta de determinar una 

mostra prou representativa de la població. En aquesta circums— 

téncia, un sol individu pot quedar indeterminat. Aquesta és, 
si més no, la conclusié a qué ha arribat FRANCA (1962) en un 

excel-lent treball dut a terme des del punt de vista morfolé- 

gic i biométric deis lluqos de les aigües d'Africa i d'Europa, 

Sis exemplars deis quals s'han obtingut les mostree d'aauest 

treball pertanyen a les espécies segllents:

Merluccius merluccius L. (de 1'Atlantic i de la
Mediterrénia)

Merluccius sene^alensis Cadenat

Merluccius cadenati Doutre

Merluccius capensis Castelnau,

2 Electroforesi general ner protelnes.

L'electroforesi esdevingué un métode analítio després de la 

tesi doctoral d'Arne TISELIUS (1930), per la qual li fou ator-
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gat el premi Nobel el 194&.

Es un métode de se paracid de partícules amb cárrega eléctri

ca en el si d'una dissolucid sotmesa a l'accid d'un camp eléc— 

trie continu, dins el qual aqüestes partícules es desplacen 

en sentits i a velocitats diferents, en funcid del carácter 

qualitatiu i quantitatiu de la cárrega que transporten. La 

velocitat de :r¡igració de la partícula depén de la seva dimen- 

sid i de la seva cárrega, tal com descriu la llei de Stokes

y _—^—
~ 6níj r

en qué Q és la cárrega de la partícula^ E, la diferéncia de 

potencial que genera el camp eléctricj f? ,1a viscositat del 

medi, i r el radi de la partícula.

Peí fet que les proteínes sdn cadenes d'amieoácids i contenen 

rajicals carboxílics i amínics lliures, el conjunt de cada 

proteína suporta una determinada relacid de ions i cations 

- que és, al seu torn, funcid del pH del medi- que li és ca

racterística. Les proteínes que tinguin més radicáis ácids 

lliures que no pas básica, sotmeses a 1'electroforesi, migra

ran cap a l'ánode; les que tinguin més grups básics lliures 

que no pas ácids, mi Taran cap al cátode, i en les que el cém- 

put molecular de les cárregues positives i negatives s'anul- 

lin, romandran immébils, puix están en el seu punt isoeléc- 

tric.

2.1 Electroforesi de disc.

Fou descrita per ORNSTEIN (1962) sobre gels d'acrilamida de 

forma cilindrica, en els quals, les bandes de proteínes un cop



-8-
forraades i tenyides, s'assemblen a una pila de dises, que 

corresponen a molécules proteiques separados transversalment

en el cilindre.

2.2 Blectroforesi en gel amb SDS.

És una variant deis sistemes convencionals d'electroforesi 
peí fet que les protelnes no migren en funcid de la seva cAr- 

rega eléctrica sind del seu peB molecular, mercé3 al dode- 

cil sulfat de sodi (SDS), el qual s'lfegeix a cadascun deis 

gels que intervenen en la separacid, en els tampons, en l'e- 

lectrolit i en la mateixa dilucid proteica de la mostra a ana- 

litzar. El SDS s'uneix en quantitat proporcional a la longi

tud de la cadena proteica en una interaccid de forces hidro- 

fdbiques. Aquest complex manté tina relació constant SDS/pro- 

telna en pes de 1,4:1 (LEHIIINGBR, 1978)» El SDS transporta 

una cArrega aniénica que, en ésser sotmesa al carap eléctric 

do 1'electroforesi, farA migrar tot el conjunt SDS-proteína
l

cap a. 1 "Anode.

La resolucid d'aquest métode pot ésser superior a la del pre- 

cedent, donat que és capaq de posar de manifest tant les pro

telnes originAriament ani&niques com les catióniques i com 

les neutres.



II TAXONOMIA

Segons HUREAU (1973) i GReENWOOD e_t al.., (1966) , les espacies 

que s'han estudiat en aquest treball, s'encuadren taxonómica- 

ment tal com segueix:

EMBRANCAMENT: Vertebrata

SUBEKBRANCAMBNTi Craniata

SUPERCLA3SE: Gnathostomata

CLASSE: Osteichthyes

SUBCLASSEt Teleostei

SUPERORDRE* Paracanthopterygii

ORdRE: Gadiformes

SUBORDRE: Gadoidei

FAMILIA: Merlucciidae

GENERE: Merluccius

ESPECIES: M. merluccius Linné

M. sene/gal ensis Cadenat 

M. cadenati boutre

M» capensis Castelnau.

1. biferenciació morfológica.

La diferenciació morfológica entre les diferents espacies 

de IIU90S de l'Atlóntic Oriental i la Mediterrónia, esdevé 

difícil perqué, tal com constaten FRANCA (1962) i LOZANO 

CABO (1965) peí fet que presenten unes caracterítiques raor- 

fologiques extraordináriament similars. Amb tot i aixó, en 

l'intent d'editar unes claus de determinació d'aquestes espé- 

cies, FRANCA (1962) estudió diferente poblacions de cada es- 

pécie i recolll una série de dades, compilares per LOZANO CABO 

(1965) en format de taula.
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que viuen a les plataformas d'Furopa i d'Africa. Seaons Franca (1962), que 

és oui més dades tabulablos ha obtinqut deis llupos d 'aquesta roña, aauestes 

darles no tenen entitat taxonbmica definitiva, siné oue sén de confirmació 

de les que sf que teñen carácter taxonbmic (veneu taula I).



2 Oeterroinnció lels Hugos.

La principal dificultat que es presenta en la determinació 

deis llu- 03 rae en la no existencia d'un car-icter que, per 

si mateix, basti per a la classificació, i cal recóirer ais 

carActers de valors merístics (que són susceptibles de variar 

a l'encontorn d'uns valor3 modals) que no 3emnre són discon- 

tinus enti’e les diferents espécies. Com assenyalen FRANCA 

(1962) i LOZANO CABO (1965) » per a la deterininació d'un lluq 

és certament important de saber-ne la provinenq.a geográfica, 

peí fet que entre les espfecies que conviuen en una mateixa 

regió, les diferencies solen ésser més netes i f&cils d'ob- 

servar que dins del conjunt.

D'entre les moltes magnituds bioraétriques a considerar, n'hi

i per

tant, són les que cal observar primerament de cara a la deter— 

minació. FR4NCA (1962) n'estableix tres de primordials a ésser 

considérales simultAniament: el nombre de vertebres cervicals 

(variables entre individué de la mateixa espécie i entre 

pécies, entre 5 i 7)» di nombre de branquispines del primer 

are branquial aret o esquerre (amb valors modals forca espe

cífica, mentre que els valors individuáis poden oscil-lar entre 

8 i 23 en el conjunt de totes les espacies) i el nombre total 

de vertebres (que pot oscil-lar entre 48 i 57) •

Altres característiques com ara els nombres de 

les aletes, el nombre d'escate3 de la línia lateral, la pre

sencia o abshncia de taca en la membrana branouiostegal, etc. 

serveixen de complement i conf irmació. S'utili tna fins i tot 

la presencia o l'abséncia de narásits específics (LOZANO CABO 

1965; KABATA, 1970). LOZANO CABO (1965) inslsteix que la de- 

terminació d'un lluq allladament, pot presentar qüestions

ha algunes que tenen més valor sistemátic que d'altres

es-

radis de
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problemátiques. BELLOC (1929* vegeu GRAS3E, 195^) dóiia dades 

raodals del nombre de vertebres de llunos atlántica europeu3

i constata com decreix d'una manera continua de nord a sud

des de l'oest d'Irlanda al nord de la península ibérica. Avui, 

perá, sabem que la variabilitat d'aquest carácter és un feno- 

men en funció de la temperatura de l'aigua en 1'etapa del 

desenvolupament embrionari.

Un altre carácter taxonáraic passat sovint per alt, és l'ob- 

servació d¿ visu deis otálits (BOTHA, 1971) generalmont ex- 

trets i emprats per esbrinar 1'edat de cada individu. Les 

característioues morfolágiques deis otólits són diferents en 

els individua adulta de cada espécie, i poden ésser usats 

com a carácters taxonómica (SANZ ECHEVARRIA, 1949)• En alguns 

casos, concrete: nent en M, capensis i M, paradoxua que convi- 

uen en una área considerable, la diferenciació interespecifi-

ésser apreciada a bellca deis otólits és prou clara per 

ull, per bé que en altres casos cal recórrer a un estudi més 

detallat, basat en medicions de radia i angles.

3 UenominaciÓ taxonómica.

El 1758 Linné anomená un peix del génere Gadus amb el nom 

específic de merluccius. Segons MAURIN (1968), "merluccius" 

prové de maris lucius, (que volaria dir "llug de mar") així 

batejat d'engá de 1555 Per BHLON. RAFIUESQUE, creá el génere 

el I8l0. Bes de llavors, els Hugos foren citats 

sota els ñoras de Kerlucius merluccius, Merlucius merlucius i 

Merluccius merluccius. Per bé que la darrera forma és la més 

usual, MAURIN (1968) insisteix que 1'única correcta és Merlu

cius merlucius, que sembla que adopta tambó CADENAT, si més

Merluccius
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no fins el 1955, encara que més tard (1970) ja empra la forma 

usual. LOZANO OABO (1970) empra Merlucius merluccius. Tot i 

que no és el lloc per entrar en la qüestió, cal aclarir que 

en aquest treball s'ha adoptat la forma més usual, justament 

per aquesta ra<5, unida a qué es troba també documentada en 

textos tan autoritzats en la matéria com els precedents (HUREAU 

1973), i també en els d'organismes pesquers internacionals.

El mateix HUREAU (1973) no fa cap distinció subespecífica a 

M. merluccius; LOZANO CABO (1970) posa en dubte 1'existencia 

de les característiques cue justificuin l'espécie o la sub

espécie de M. polli. i MURIN (1970) considera dubtosa l'es- 

pecificitat doble de M. cadenati i M. polli.

Quant a qué si els Hugos de les plataformes d'Europa i d'Afri

ca pertanyen tots a la mateixa espécie (M. merluccius ssp.) 

o bé si cada mena es tracta d'espécie diferenciada, o encara, 

si algunes teneh rang d'espécie i altres de subespécie, cal 

dir que és un problema vigent, plantejat i, avui per avui, no 

resolt satisfactériament. Per tal de centrar el problema, cal- 

dria admetre una definició de subespécie, válida a tots els 

criteris en litigi. Si la solvéncia d'un especialista com 

MAYR és l'aval que perraet de fer aquest pas previ, s'admet que 

una subespécie és "un agragat de poblacions locáis d'una es

pécie que habiten en una subdivisió geográfica del marge de 

l'espécie i que difereixen taxonémicament d'altres poblacions 

de l'espécie. S<5n considérales subespécies auan es diferencien 

taxonémicament per carácters morfolégics amb valor diagnos

tica." (¡vLAYR, 1968). Posa de relleu la iraportáncia de no con- 

fondre les subespécies amb fenomens de naturalesa tan altra
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com són les clines.
Amb tot, potser seria bd de revisar aquesta dafinició amb cri

terio més actuáis, que tinguin en compte carActers no només 

estrictament morfol&gics sinó també fisiolSgics, imrounológics, 

etc. a ésser presos en conjunt.

Així, dones, s'adopta en aquest'treball la denominació emprada 

per HUREAU (1973) i altreB organismes internacionals, els qual3 

consideren que cada mena diferent correspon a una espécie di— 

ferent. Aix?> no pressuoosa, de moraent, cap presa de posició 

ni una actitud pr&viament favorable a alguna de les posicions 

en litigi.
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III MATERIAL I METODES

1 Material.

1.1 Mostrea treballadea.

1. Procedencia.

Les mostrea de Merluocius merluccius foren preses 

d'exemplars capturats amb art de rissec a la costa catalana, a 

diferents dates deis mesos d'abril i maig. Foren analitzades 

transcorrcguts dos dies de la capció (un deis quals, emprat 

en la preparació prévia de la mostra). Els dos dies, foren 

conservades a -55C.

Le 3 mostrea de M. cadenati i de M. senegalensis 

(ler lot) foren capturados en la zona pesquera de Mauritania, 

entre els dies 13 i 30 de juny d'enguany. Les de M. merluccius 

atlántic i M. senegalensis (2on lot) foren capturades entre

entre el 23 de juny i el 3 de 

juliol d'enguany, pels pesquers de la costa sahariana i del 
Marroc. Ambdues partides foren congelades i mantingudes a 

-78C fins a ésser analitzades (és a dir: entre 14 i 34 dies).

els 24 i els 32Q de latitud N

Les mostres de Merluccius capensis foren recol-lec-

tades en dues pesques amb art de róssec peí vaixell MANUEL DE 

FALLA en el curs d'una prospecció pesquera dins el programa 

ICCAFRA, que tingué lloc entre els mesos de febrer i marc de 

1978. Les dates corresponents a aqüestes pesques són:
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LONGITUD Jg
inicial final inicial final inicial final

HORA LATITUD S PSQFUNDITAT 
max. min.

27® 37 ' 21*22' 164 159

DATA

15,15 19,45 14®51'
9,05 14,00 14®37' 14®45' 21*01' 21*21' 165 l64

19.2

22.2

La profunditat és expressada en braces. La temperatura de l'aigua 

és en totes dues pesques de 9QC.

En ésser hissats de l'aigua, els Hugos foren sotmesos a medi- 

ció, determinació del sexe i de l'estadi sexual, extraccié 

d'ot&lits i per últim, hom prengué mostres de carn del llom. 

Etiquetades i tancades en compartiments estañes, van ésser 

congelades a -12 8C entre 17 i 20 dies. Acabada l'expedició 

s'acondicionaren en una cambra freda a —l8QC, on xomanguéren 

per espais de temps que van i'un a dos mesos, fins que no 

fou analitzada cada mostra.

1.1.2 Propietats de les mostres i de la seva conservacié.

Dins el múscul blanc deis vertebrats hi ha una part constitu

ida per protelnes que, en oroporció, varia molt poc entre les 

espacies diferents (D1EM, 1964) i que en el llug se sitúa 

aprop deis l8g per lOOg de muscul (MüdOZ, 1961) . La major part 

d'aquestes protelnes són les anomenades fibril-lars, constitu— 

Ides per l'actina, la miosina i la tropomiosina, del sistema 

contr&ctil. Un segon grup estaría format per les protelnes de 

sosteniment, que són parts integrants del teixit conjuntiu. 

Finalment, hi ha les protelnes del sarcoplasma o miogen, que 

sén les úniques del múscul que presenten diferencies d'una 

espécie a l'altra (M0RUL, 1974). Aquesta darrera fraccié con— 

titueix el 20$ del total de protelnes musculars i és formada
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per la mioglobina en la seva major part, i per un gran nombre 

d'enzims necessaris per dur a tcrme la glucolisi. Les mol&cu- 

les d'aquest grup sdn solubles en aigua i en solucions salines 

febles, de forca idnica entre 0,05 i 0,15» Sotmeses al camp 

el&ctric de l'electroforesi, es distribueixen segons un patró 

característic de cada esn&cie.

En produir-se la mort de 1'animal, peí fet que en el múscul 

minva progressivament el trifosfat d'adenosina (ATP) que és 

la font immediata d'energia per a la contraccid, es produeix 

la rigidesa coneguda per rigor mortis. La font última d'ener

gia rau en el glicogen muscular, que inicia la degradacid.

Es va formant &cid l&ctic, amb una concentracid proporcional 

a la del glicogen inicial. La concentracid del lactat deter

mina el pH de la cam, el qual afecta el creixe ient de micro- 

organisines, la proporcid d'aigua en el múscul i 1'estructura 

i propietats de les proteines.

Per tal que la carn auedi el menys alterada possible, es deixa 

establir el rigor mortis abans que no es congeli la carn, peró 

a la temperatura mds baixa nossible (BARNELL, 1974)•

YAMASHITA (1968: vegeu TAHIGUGHI, 1969) és del parer que les 

proteines sferiques han d'ésser analitzades electrofor^ticamcnt 

dins deis tres dies subsegüents a la presa de les mostres i 

addueix que la diferenciacid de les bandea minva amb la con- 

servacid prolongada.

L'avantatge deis treballs realitzats amb proteines sarcoplas- 

mátioues rau en la possibilitat de servar les mostres per lap- 

ses llargs de temps, sense que per aixd pcrdin propietats 

físiques, estructuráis o d'altra mena. TAiíIGUCHI (1969) cons-
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tata com les proteínas midgenes éren molt estables en el.mo- 

ment d'ésser analitzades, 45 dies després d'haver estat preses 

les mostres, consérvales a -20*G i com els electroforegrames 

no eren prActicament afectats, compárate amb els procedents 

de mostres fresques. ARIAS (1973) comorova el perfecta estat 

de conservacid de les proteínes del miogen en mostres mantin— 

gudes a -102C fins a 25 dies. JONES i MACKIE (1970) constaten 

en el llug com els electroforegrames no es veuen afectats per 

1'emmagatzemament del peix en gel (17 dies) o congelat a -14®C 

un an.y sencer. Finalment, MOREL (1974) explica aquests resul- 

tats adduint que els efectes de la congelacid només afecten 

1'estructura de les proteínes miofibril-lars, i peí que fa a 

la fraccid sarcoplasmática, pot ésser extreta i analitzada 

de mostres congelades amb les mateixes precaucions i garun- 

ties que si el peix era frese.

1.2 Procediment de preparacid.

Totes les mostres seguiren el mateix procéo de cara a la pre

paracid de l'an&lisi electroforStica de disc»

Es lleva la pell de la regid dorsal, i es pesen 5g ¿le múscul. 

Es trituren amb 75 ral» d'aigua destil*lada mitjanoant una bate- 

dora, durant dos minuts. El batut és congelat a -52C per un 

espai mínim de 24 hores. Passat aquest temps, es descongela 

a temperatura ambient i es centrifuga 30 minuts a 3.000 rpm, 

per tal de segregar els lípids de les proteínes. Se'n pren la 

fraccid sobrenedant i es filtra en un paper de porus fi. El 

filtrat es dilueix a la meitat amb una solucid de sacarosa

al 40/ú. La solució de sacarosa ds eldctricament neutra i molt 

viscosa; ajuda les fraccions protaiques a migrar a una velo- 

citat adequaia a la cíirrega amb una major eficiencia que re-



Localització del punt d'on és extreta la inostra del llug.
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sulta d'ajustar la fricció.

Aquesta dilució resultant ja és a punt per ésser introduída 

en els tufas délectroforesi. Se'n prenen 0,15 - 0,20 mi i es 

fan lliscar per la paret interna del tufa, evitant la forma* 

ció de faorabolles entre el gel i la mostra. Al damunt de la 

mostra, i en contacte amfa ella, s'hi introdueix vina mésela 

líquid electrólit (tris-glicina 0,37 N) que conté unes 

gotes de colorant falau de faroraofenol, que conté una cárrega 

eléctrica aniónica, i el fa desplagar cap a l'Anode, amb una 

velocitat lleugerament més gran que la de les primeros frac« 

cions proteiques (les anomenades prealfaúmines).

de

Blau de faromofenol,

colorant aniónic.

Peí fet aue el falau de faromofenol es concentra r'pidament 

en una banda prima, faen visible i definida, serveix de nauta 

per regular la velocitat de cada columna per mitjA del cor- 

rent, i per decidir en quin moment es dóna 1'electroforesi 

per acabada. A concentracions suneriors, aouest colorant sol 

formar vina segona banda tónuement tenyida, amb una velocitat 

de migració menor (el ?0;¡w) que la primera. Aquest fet eventu

al es deu a la comfainació d'una part del falau de faromofenol 

amfa una part de la fracció d'albúmines, a les quals augmenta 

la velocitat de migració i li fa fer un recorregut .nés llarg 

que no hauria fet. Aquesta contingóncia s'evita limitant la
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concentració del colorant testimoni a valors minaos.

Le3 mostres destinades a 1 'electroforesi discontinua amb gol 

amb SOS es prenen de 1'animal de la mateixa manera: es lleva 

la pell i se'n pesen 10 g . Es trituren amb una batedora en 

70 mi d'aigua destil-lada. Es congela 24 hores a -59C, se cen

trifuga 30 minuts a 3000 rpm, i la fracció sobrenedant és 

filtrada en un naper de porus fi. En aquest punt, just abans 

de realitzar 1'electroforesi, es preparen dues solucione,

Dodecil culfat de codi 6% 

ííercaptoetanol 15^
Tris-HCl 0,0625 M a pH 6,8

■

A i B; la solucíó A conté

(^licerol 50/°
Blau de bromotimol 0,15'/ó 

En un primer moment, es mesclen dues parts de la mostra dilu

ida amb una part de la solucié A. Es rnanté 10 minuts a 100°C 

per tal d'obtenir les proteines en llur estructura primAria. 

Realitzada aquesta operació les molócules proteiques presen

ten una estructura prActicaraent lineal i en la seva superfi
cie s'hi ha adherit el dodecil sulfat de sodi mercé3 a inter-

i la B,

accions de forces hidrofóbinues. S'hi afegeix encara una part 

de la solució B, amb la doble finalitat d'ajustar la viscosi- 

tat de la mostra i de le3 molécules proteioues a la veloci- 

tat óptima de migaració, i de fer visible durant tot el pro- 

cés electroforStic, el front de mivració de cada desenvolu- 

pament individual.

La concentració óptima de proteína de mostra abans d'ésser 

mesclada amb les solucions A i B és entre cinc i 10 mg/ml.
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Coneixent aquest valor a l'avancada, hora ajusta les dilucions 

de la mostra per tal de detectar el m&xim nombre de bandes 

i de la manera més contrastada possible. Per aquesta raó, és 

aconsellable de treballar cada mostra a diferents dilucions, 

el que equival a dir, a distintos conccntracions.

D'aauesta manera, en les postres més concentrades, s'obtin- 

dran bandes molt fines, corresponents a protelnes relativa- 

ment poc concentrades, alhora que bandes que apareguin molt 

gruixudes, es podrá esbrinar en les curses menys concentrades 

si en realitat es tracta d'una sola proteina, o si correspon 

a bandes diferents que degul a la seva concentració relativa- 

ment elevada, es confonen.

2 Métodes

2.1 Acrilamida

2.1-lÚs deis gels d'acrilamida com a suoort per

fraccionar les proteines.

El polimer d'acrilamida fou descrit per HAYMOND i WEINTRAUB 

(1959) com a suport per al fraccionament de oroteines. L'avan- 

tatge que aquest polimer ofereix rau en la facilitat d'ajustar 

el diámetre de porus a les necessitats de cada cas, ja que és 

funció de la concentració de mondmer d'acrilamida en les dis- 

solucions de síntesi del polimer. La grandária del porus afec

ta la viscositat del medi i, per tant, la velocitat relativa 

del3 gruos de macromolécules que l'han de travesear. Així, 

dones, cal trobar la mida idÓnia per a cada cas concret. La 

resistencia que experimenta una molécula en travessar un gel 

és proporcional a la relació diámetre de porus/di&metre de 

la molécula, limitant-se ais casos que aouest cuocient de
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diámetres és més gran que la unitat.

El poder de resolucid augmenta com raés selectiu és el porus. 

Ela polímera de porua fins sintetitzats en columnes per a 

1'electroforesi de disc presenten un inconvenient tácnic im- 

portants les columnes de porus molt fi sdn molt dures i cal 

trencar el vidre del tub per extreure-les, el que fa que el 

procediment esdavingui més aviat difícil i contingent.

2.1.2 Fonament de la oolimeritzacid.

Hom ha treballat amb un copolímer sintetitzat a partir de rao- 

nómers d'acrilamida i roetilenbisacrilamida.

CH =CH-CO-NH 2 2 CH =CH—CONH 2 2
\acrilamida •®2

CH «CH-CONH 2 2
metilenbisacrilamida

L'acrilamida és una molécula orgánica amb el radical vinil 
(CH^=CH-) que presenta gran tendencia a $olimeritzar-se i a 

fer un producte homogeni quan eé presenta en dissolucid aquo- 
sa. Per tal de fer polimeritzar l'acrilamida a baixes tempera- 

tures i a alts valors de pH, s'empra un sistema redox catalí- 

tic basat en l'accid d'agents oxidants amb radicáis lliures 

encebadors com el N,N,N',N'tetrametiletilendiamina (TEMED) 

que trenca el doble enllaq de l'acrilamida i óe la metilen

bisacrilamida. Els radicáis lliures del peroxidisulfat i l'ac- 

cid catalítica del TEMED provoquen l'activacid i el trenca- 

ment del doble enllaq que fa polimeritzai* l'acrilamida.
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CONH CONH CONHi 2 j 2 | 2
HÓ-CH2-(CH-CH2)n-CH2 Polímer d'acrilaraida

H - AcrilamidaR - acrilamida
I

R - Metilenbisacrilamida

R - AcrilamidaR - Acrilamida
í

R - AcrilamidaR - Acrilamida

R - Metileribisacrilamida

- R - AcrilamidaR - Acrilamida

Copólímer

2.1.3 Preparacid de les columnes.

Les columnes de gel d'acrilamida han d'dsser preparadas diá- 

riament peí fet que tot i.romandre dins els tubs do vidre i 

dins el refrigerador, sdn susceptibles d'alterar-se i d'en- 

congir-se per les parts superficials, fenomens que faricn 

minvar la grand&ria deis porus i que, per tant, introduirien 

una modificació que afectarla la migracid de les molécules 

proteiques.

Per a la slntesi de les columnes es parteix de tres solucions 

A, B i G, que es mesclen en la proporcid 1A : 2B : 4C s 1 d'ai- 

gua destillada.

La solucid A os prepara amb 48 mi. HC1 1N

36,6 g TrishidroxiraetilaminometA (TRIS 

0,23 g TEfiSD.

S'enrasa fins els 100 mi amb aigua destinada i se li afegeix
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HG1 1N fins que el pH ateny el precis valor de 8,9» Cal com- 

provar que 24 hores més tard aquest pH no hagi sofert variacions.

La solució B conté 28 g d'acrilamida

0,735 g de bisacrilaraida 

i s'enrasa amb aigua destil-lada fins a 100 mi.

La solució C es prepara amb 140 mg de persulfat amónic, i 

s'enrasa amb aigua destillada fins a 100 cc. Aquesta solució 

ós extremadament lábil i ha d'ésser preparada diáriament.

La mésela es diposita en el tubs electroforétics de vidre, 

fins els aforaments previstos. Tot seguit, se li fa lliscar 

a cadascun una gota d'aigua destil-lada oer la paret interna, 

perqué el menisc que es formará sigui d'aigua, de manera tal 

que, en polimeritzar-se, els gels esdevenen coluranes virtual- 

ment cilíndriques.

Es deixa per esoai de 30 minuts a 30CC. S'obté així un gel 

de porus fi (de p0 A de diámetro). La proporció final d'acri- 

lamida és del 7/-«

2.1.4 Preparació de la placa de gel amb 3D3.

En aquest métode, com en el precedent, hi ha la possibilitat 

d'ajustar la grandária del porus deis gels d'acrilamida, ja 

que la magnitud del diámetre és funció inversa de la concen- 

tració final de 1'acrilamida.

El gel amb el aual es treballa és format de dues parts. La 

nrimera, en contacte amb 1'electrBlit del cátodo, conté acri

lamida en una concentra.ció del 5>' i bisacrilamida, en una del 

0,15/., Ia <?ual cosa permet oue les protelnes de la mostra 

surtin forca piedades, perqué el diámetre del porus no els
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interfereix. Aquest gel 6s anomenat empilador, per tal com 

un cop cada complex SDS-proteina ateny el seu final, es trota 

acompanyat deis altres complexos i penetren gairebé simultA- 

niament en el segon gel, dit separador. Acuest conté una con- 

centració final d'acrilamida del 14%.

La comnosicié de les solucions de slntesi deis dos gels i 

deis tampons corresponents, están especificades en la taula lili

concentracié 
inicial finalGel separador

PH

8 mi 0,75M

40%

1,5/0

1,6%

8,8Tris-HCl 0,375M
5.6 mi

1.6 mi

14%Acrilamida

0,15%

0,1%

BIS

1 miSDS

persulfat
ambnic

0,08%1,28%1 mi

0,1%100%9 ;•> lTSKIiD /

Tampé del r.e 1 separador

6,82ml 0,5M o,375M 

0,1%

Tris-HCl

1,6%0,25 mi

1,75 mi

SDS

aigua dest.

Gel emmilador

6,80,125M2 mi 0,5MTris-HCl

5%40%1 miacrilamida

0,15%

0,1%

0,8 mi 

0,5 mi
1,5%
1,6%

BIS

SDS

persulfat
amdnic

0,08%1,28%0,5 mi

100% 0,11% 26oc5 pl
I

3,2 ral

TSMi'lD

aigua dest.
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Tatnpó del /reí empilador
concentració 

inicial final

0,5M

1,6*

0,125M 

0,1*

1 miTris-HC1

0,25 mi 

2,75 mi

3DS
aigua dest.

Tampó de los cubetes (electrblit)

0,125M 0,025M

0,1*

Tris-Glicina 40 mi

12.5 mi

147.5 mi

SDS
aigua dest.

Taula III. Composició de les disolucions de slntesi deis gels, 

deis tampons i de 1'electrftlit,segons AMES (1974)»

El gel es forma dins una cavitat limitada per dues plaques 

rectangulars de vidre, de dimensions aproximades 16 cm x 18 cm x 

x 1 mm. Al cap d'amunt s'hi col-loca un motilo que formará les 

butxaques que permetran rebre la mostra a analitzar i li orien
taran la cursa.

La polimerització s'esdevé en mantenir cada dissolució de cada 

gel 10 minuta a ^7 °G.
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2.2 Realització de 1'electroforesi de disc.

L'electroforesi és preparada acuradamant per a cada columna 

tot calibrant la intensitat del corrent que la travesea. Amb 

un mil-liamperímetre, s'ajusta el corrent entre 4 i 6 mi 1-1 i- 

ampers, que correspon a 1'interval adient per a les veloci- 

tats critiques de migració proteica. Fet aixó, es tanca el 

circuit de cada columna, i al cap de cinc minuts ja apareix 

la banda de blau de bromofenol, testimoni del front de migra— 

ció. La durada de la migració dep&n deis factors ponderables 

descrits, peró tambó de la longitud de les coluranes del gel 

que, bé que de longitud raolt semblant, mai no són idéntique3. 

Gom raés llarga és la columna més triga la banda testimoni 

a atényer el : ap d'avall, i més separados queden los íraccions. 

D'altra banda, la velocitat de migració és també inversament 

proporcional a la quantitat de mostra introduida en el tub.

Quan el blau de bromofenol ateny el nivell inferior del tub 

en un punt d'antuvi establert, es procedeix a aturar la migra- 

ció, bó i cassant un cert corrent a través de les columnes. 

aauest moment s'escau normalment després de. 75 minuts ¡e la 

connexió deis circuits. La tensió, invariable en tot moment,

és de 120 volts.

Per extreure el gel del tub, es desconnecta la columna, s'ex- 

treu de la cubeta i es submergeix en aigua freda. Amb cura 

de no esmicolar el gel, s'introdueix una aguíla l'acer entre 

la paret interna i el gel. Per revolució del tub e3 desadhe- 

reix el cilindre i es retira f&cilment.

Fora de 1'aigua, es submergeix 40 rninuts en la solució colo- 

rant (blau de negre-naftaLé a 1'1‘/j en Acid acétic al 7a) • 

Aauest procés es repeteix per a cala columna.
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L'eliminació del colorant no retingut per lea bandea protei- 

ques es reali,tza per un rentat amb ácid acátic al 7%* Es reve

len aixl les bandes, que queden aptes per a ésser confrontades 

unes amb al tres i llegides al densitámetre.

2.3 Realització de 1"electroforesi amb gel amb £1)S.

El desenvolupament del procés electroforátic amb gel amb SDS 

té una durada de dues hores i mitja, Durant els 30 primers mi- 

nuts -temos que triga la mostra proteica en travessar el gel 

empilador- s'hi aplica una tensió de 70 volts, ais auals cor- 

respon una intensitat inicial de 18 mA. besprés del minut 30, 

s'increT¡enta la tensió a 120 V alhora ciue la intensitat minva 

progressivament de 13 a 8,5 mA.

Al cap de les dues hores i mit.ja, el colorant testimoni del 

front de progreosió ateny el nivell precstablert com a fi de 

la cursa.

S'extreu la placa de arel i es diposita en una cubeta amb la 

solució colorant, que segueix els criteris de FAIRBANK e_t al. 

(l97l) • Conté alcohol isopropílic al 25% que fixa les prote- 

Ines, ácid acátic al 10°/o i blau brillant al 0,05%.

El destenyit té lloc en tres fases: cal submergir el gel te- 

nyit en tres solucions decolorants successivament. La primera 

conté alcohol isopropílic al 10%, ácid acátic al 10% i blau 

brillant al 0,005%; la segona, acátic al 10-^ i blau brillant 

a concentració menor de 0,0025/»» Ia tercera és ácid acátic al 

10%. Els gels d'aquest tipus, un cop tenyits i reveladas les 

bandes, no es conserven indefinidament, sinó que més enl!á 

de tres dies amb ácid acá tic al 10% i a 4eC es van destintant 

le3 bandes, nel fet que el complex SDS-protcIna-blau brillant 

es red.issol en l'ácid acátic.
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En el mateix procos de les mostres, per6 en d'altres curses, 

es realitzen unes migracions electroforétiques patró anb di— 

lucions de proteines de pes molecular conegut. Segons els de— 

senvolupaments respectiuB en elB electroforegrames, i per mit— 

já d'una recia de regressió, es pot associar un pes molecu

lar a cada proteína responsable de cada banda fon. ada en els 

desenvolupaments veíns.

2.4 Fotodensitometria.

Es la técnica emprada per calibrar quantitativament la den- 

sitat óptica o absorbencia de cada banda de le3 columne3 i 

la placa. Els resultats que acuesta técnica proporciona són, 

qualitativament, de dues menes: la primera és un gréfic ano- 

menat genéricament electro forograma (que constitueix la re- 

presentació estable més fidel del resultat de la cursa elec- 

troforética) en qué hi són represéntales la migració orote- 

ica en l'eix d'abscisses i la concentració proteica de cada 

banda formada, en les ordsnades; aquest gréfic és reoresen- 

tat a escala, i deis .néxims de les corbes se'n pot inferir 

la concentració proteica de cada banda. La segona aportació 

d'aquesta técnica correspon a la sunerfícié de cada una de 

les corbes, que, calculada per un integrador, representa 

el percentatge amb oué contribueix cada fracció proteica 

al total de les fraccions seDarades.

La mostra passa oel davant d'una escletxa de llum, 1'ampiada 

de la qual és important Der a la resolució desitjada: una 

escletxa ampia localitza i valora natusserament una banda 

fina, alhora que una escletxa molt fina enregistra pies sobre 

el gréfic oue no tenen cap significació électroforética con

creta, i degules bé al soroll introduit per l'aparell o peí
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métode, com són els pies formats per refraccions degudes 

a petites bombolles del gel, altrament imponderables, per 

esquerdes inapreciables a simple vista, etc.

2.5 Aparells.

L'aparell emprat en la realització de l'electroforesi de disc 

'3 el dissenyat i descrit per ARIAS (1973). Consta d'una cube

ta que conté líquid electrólit (tris-glicina 0,37 M) dins la 

qual s'hi introdueixen els tubs amb les columnes préviament 

polimeritzades. Aquest electrolit va connectat a l'ánode. 

L'extrem superior deis tubs col-locats verticalment, es con- 

necten un per un amb el c&tode, mitjanqant uns ponts que al- 

hora que tapen él tub, hi empalmen un fila.nent de platí. El 
cátode és individualitzat per a cada canal. Aquest aparell 

permet la possibilitat de controlar el corrent que travessa 

cada columna.

L'aparell emprat en l'electroforesi discontinua amb SDS, és 

el descrit per LAEEMU(1970). Consta d'una cubeta suoerior 

en contacte amb la placa que suporta els gels d'acrilamida, 

i una cubeta inferior que, al seu torn, conté i suporta la 

placa. Totes dues cubetes són plenes de líquid electrólit 

(tris-glicina 0,125 M) • La superior conté també SDS i és con- 

neotada al cátode. La cubeta de la base és empalmada a l'á-

node.

La font d'alimentació primária emprada en el primer cas és 

també la dissenyada i descrita per ARIAS (1973)• Permet de 

treballar en un rang comprés entre 0 i 400 volts.

En el seyon cas s'ha fet servir vina font comercialitaada per



la casa Atom, amb capacitat per fornir qualsevol tensió entre 

0 i 500 volts, i conéixer en tot moment la intensitat del 

corrent que subministra.

El densitbmetre emprat en tots dos casos és el model MPSS 

940.800 de la casa Vitatron, i el terminal que interpreté 

i executé els gráfics, el model UR 400 de la mateixa firma.

Aparell dissenyat i emprat per ARIAS (1973) Que també s'ha fet 

servir per dur a terme l'electroforesi de disc en aquest tre— 

ball.
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IV RESULTATS

1. Electroforesi de clise.

1.1 Hombre de mostree analitzades.

De l'espácie Merluccius merluccius del raediterrani 

n'han estat estudiados 80 mostres pertanyents a 10 individus; 

quatre mostres de cada individu s'han analitzat amb una certa 

immediatesa (38—44 hores després dhaver estat pescat el lluq, 

conservat la major part del temps en una cambra freda a -5°C) 

mentre que les al tres, o bé s'han conc;elat per tal de compro- 

var els resultats de JONES i MCKI2 (1970) i de MORSL (1974) 

o bé s'han tractat amb N-butanol 24 hores per tal de separar 

la fraccié lipldica de la proteica (vegeu FBUTON, ). D'a- 

quest darrer procediment en resulta una riefinicié més clara

que menys es desplacen. La mateixa prácti

ca amb exemplars prSviament congelats mena a resultats ^oc in- 

teressants, ,ja que totes les fraccions proteiques se'n ressen- 

ten i no miyren a la velocitat habitual.

De M. merluccius atlántic n'han estat estudiades 12 mostres

de les fraccions

pertanyents a tres individua.

De M. capensis se n'han estudiat 208 mostres procedents de

52 individuo.

De l'esiécie M. cadenati n'han estat estudiades 12 mostres

pertanyents a tres individus.

De M. senegalensis n'han estat estudiades 20 mostres perta-

avents a cinc individus.
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Fotografía de les curses en el gel aznb SDS» 1, ti, merluccius 

mediterranij 2, 3 14, M. merluccius atl&nticj 5 i 6, flU 

galensis; 7, 8 i 9» M« cadena ti; 10, 11 i 12, M. capensis.

sene—
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1.1.2 Corbes tipus.

Al densitdmetre s'hi ileffeixen les absorb&ncies a la sensi- 

bilitat "normal" i a la velocitat de pro/jressió de la colum

na de 20 mm/minut, davant l'escletxa de llura d'un mm d'arapla- 

da. El visor de l'aparell forneix instantániament el valor 

de les densitats í>ptiques, que són transraé3os a un terminal 

que els i-.terpreta gr&ficamentí els imprimeix sobre un paper 

que progressa a una velocitat de 7 cm/minut.



1

1 M» oapensie
2 M. merluociuB mediterrani

3 M» merluccius atl&ntic

4 M. senegalensia
5 M. cadenati
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1.3 Discussió.

Tot 1 que les condicions de conservació han estat variables 

peí que fa a les mostres, en funció de les seves procedbncies, 

totes les estudiades són dins deis llmits de la congelació 

considerada com suficient. Amb tot i aix5, els electroforegra— 

mes obtinguts revelen tina gran similaritat interespecífica, 
i una variabilitat intraespeclfica estadísticament no signi

ficativa, que sovint ha estat atribuida ais artefactes incor

poráis en manipular la columna (petites esquerdes, bombolles 

inapreciables a simple vista, etc.). Peí que fa al3 perfils 

deis electroforegrames, s'observa d'entrada la presencia de 

les bandes en indret3 constants, tal com ja havia estat ob- 

servat per JOF S3 i MACKIE (l970)« Aixl, la única diferencia- 

ció recau en la intensitat d'aqüestes bandes, és a dir, en la 

concentració proteica de cada banda i a cada espacie.

La constatació que els perfils de M. merluccius i M. capensis 

s'assemblen és immediata, com també que la variant atlántica 

de M. merluccius, K. senegalensis i M» cadenati tenen uns 

trets generáis forpa semblants.

En conclusió, cal constatar la dificultat que representaría 

determinar un llup alllat,. i analitzat per aquest mátode, 

sempre que, com fins ara, l'apreciació es faci a simple vista. 

Peí fet que els máxirns de les corbes representen concentra- 

cions químiques, és convenient de treballar sempre amb magni- 

tuts relatives, especialment peí que fa a confrontacions* 

altrament, dues análisis de la mateixa mostra a concentracions 

diferent3 donarien lloc a diferencies no sempre insignificante.
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L'ordenada de cada punt del gráfic és la suma vectorial de 

les ordenades de les corbes superposades a cada valor de 

1'abscissa.

S'esdevé així que, separant les fracciona pels míniras, cada 

fracció conserva la superficie que li correspon per ella matei— 

xa. HITZIG (vegeu COLOMINES, 1973) esquematitza les fraccions 

del diagrama electroforátic tot identificant fins a sis compo— 

nents a una sola fracció, i interfraccions igualment especi

fiques i diferenciades, discernides mitjancant procediments 

diferenciáis d'iramunoelectroforesi.

Cora ós sabut, els punts náxims deis gráfica corresponen a 

valors maxims d'absorbencia, que al seu torn representen 

densitats óptioues máximes, les quals, finalment, valoren 

concentracions químiques de proteínes. MUKILLA (1978) fa 

servir una equació per calcular aauest parámetro darrer. 

S'esdevé en un altre ordre de sistematització (vegeu MZRCK, 

1974)> Que a més a més de la concentració de cada protelna 

pot ésser interessant de conéixer la proporció de cada frac*» 

ció proteica en relació al total. Discernides les fraccions 

i representades densitomStricament en un gráfic, es pot cal

cular el percentatge del contingut que correspon a cadascuna:

Af
'■'ja de fracció = 100 x

A
3

és l'área de Ia fracció, i A és l'área de totessen quá A „ f
les fraccions. Aquest sistema és calculat directaraent pels

moderns fotodensitómetres, o bé disposen d'un integrador que 

facilita l'operació, o bé os pot calcular cartográficament.
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2 Electroforesi en gel amb SUS.

2.1 Nombre de mostreo analitzades.

Comprovada estadisticaraent la migrada variabilitat deis resul

táis, imputable al procés electroforátic amb gel amb SUS, 
i donat que el nombre d'exemplars de tres de les menes de 

Hugos disponibles era reduit, s'hai estudiat tres mostres 

de cada espacie diferent (i tres de M. merluccius atlántic 

i tres de M. merluccius mediterrani). S'ha calculat novament 

la variabilitat entre mostres procedente dél mateix individu 

(deguda, per tant, al procedirnent) i s'ha estimat encara molt 

minga, així com també la presentada per dues separacions quals— 

sevol pertanyents a la matoixa espacie. S'ha establert així 

el nivell mlnim de significanqa i el máxim de no significanqa.

2.2 Corbea tipus.

Al densitSmetre shi llegeixen les absorbáncies a la sensi- 

bilitat "normal", i a una velocitat de progressió de les ti

res de 10 mm/minut, i la del paper eme enregistra el gráfic, 

de 5 cm/minut. L'amplada de l'escletxa és de 0,2 mm.

2.3 Mscussió.
El gel amb SDS és una estructura delicada que, cora queda 

dit, perd definicié forr.a rápidament passat un cert temps 

i en circumstáncies ambientáis determinades. Aixá fa que 

la separo,ció hagi d'ésser valorada com més o.viat millor, per 

no arriscar-se a perdre la informacié més lábil, semnre valu-

osa.
D'altra banda, la placa de gel és considerablement elástica, 

i en sén nés encara les tires en forma de veta que se'n reta-
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llen per ésser llegides al densit&metre. Aixé fa que en al- 

guns casos, certes corbes tipus no presentin els máxiras coa»- 

responents a la mateixa distancia de migracid, punt per punt, 

ja que sovint és difícil de no estirar o encongir algún in- 

dret de la tira en la posició en qué es troba per a ésser 

llegida. D'altra banda, es pot comprovar 1'exacta coinciden

cia del recorrecut de les bandes en la fotografía.del gel 

d'una cursa.
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Esquema ¿e l'electroforegrama del gel amb SDS del líén. Merluccius. 

El nombre de l'esquerra és l'assignat a la banda, mentre qué el de 

la dreta representa el pes molecular x 10 ^ de la protelna que 

constitueix la banda.
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Els grafios que segueixen corresponen ais fotodensitogrames 

característics de cada llug analitzat mitjangant 1'electrofore- 

si en gel amb SDS.
A cada gráfic están identificades algunes de les bandes mes 

fácilment visibles, i numerades per tal de facilitar-ne la 

confrontado.
Les condicions d'obtenció d'aquests gráfics són:

velocitat de progressió del gel: 10 mm/minut 
velocitat del paper impressor: 5 cm/minut 
ampiada de l'escletxa de llum: 0,2 mm.

Les distancies que representen les migracions de les bandes, 
són indicatives en els gráfics, per causa de 1'elesticitat de 

les vetes del gel. L'exacta correspondencia es pot constatar 

en la fotografía de les migracions sobre el gel amb SDS.
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V TRACTAMENT DE DA.DES

SOKAL i SKEATH (1963) suggereixen que els resultats electro- 

forétics haurien d'ésser estudiats mitjangant l'análisi nu

mérica, donat que fins aleshores, les interpretacions deis 

gr&fics eren fetes a simple vista, i les estimacions de 3irai- 

laritat podien ésser molt subjectives.

Per tal d'interpretar el significat de la muñid de cursas 

electroforétiques, es pot considerar una representacid en oué 

les densitats óptiques prenen valors en un eix d'ordenades, 

mentre que en el d'abscisses sdn reprcsentades les migracions 

totals de crida banda nroteica. Aouesta ds la representacid 

fornida per itjA del densitómetre, A partir d'aquest «rrAfic

cursa per un punt en un espai vec

torial d'ena diniensions, en qué cada una és un valor de Inor

denada del grafio en punts característics de l'abscissa.

Aquest sistema de representacid és simple i possible peí fet 

particular ja observat per JODES i i-ACKIE (1970), que diferents 

espacies del génere Ilerluccius no presenten diferencies quali- 

tatives quant a la composicid proteica de llurs bandes electro- 

forétiques sind quantitatives que sdn, dones, traduldes a va

lors de den3itat óptica.

hom pot representar una

1 AnAlisi de Correspondéncie3 aplícala a 1nelectroforcsi de disc» 

Per tal d'estudiar estadísticament els grAfics, han estat 

digitalitzats tot prenent 17 punts característics de cada un 

i de tote ells: el3 sis m'xirns, els BÍ3 mínima i cinc punts 

d'inflexid. Aquests punts fan la funcid de variables, i sdn
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també anomenats descriptora. Cada vector representa l'obser- 

vació d'una mostra estudiada -<$s a dir: un individu. L'análi- 

si de correspondéncies (BENZECRI i col., 1973) ofereix una 

descripció extensa de les relaciona d'aquest sistema de varia

bles i observacions.

L'análisi de correspondencias este dotada de la métrica de 

xi quadrat i d'un algorisrae oue inclou operacions forqa so— 

fisticades.

En la repr^Bentació de les dades, 1'origen está desplaqat 

cap al centre del núvol de variables i adjudica diferent pes 

a cada punt ( el pes está relacionat amb el valor numéric 

que resulta de sumar els valors de les coordenades d'aquest 

punt en l'espai original). Una de les característiaues més 

notables d'aquesta análisi és la siraetria que obté entre les 

representacions deis dos conjunta que engendren la matriu 

original. Efectivament, tots dos conjunts, el de files i el 

de columnes, resulten representats en el mateix espai, i per 

tant, es poden prendre mesures de distáncia estre variables- 

fila i variables-columna; els centres de gravetat deis dos 

conjunts coincideixen entre si i amb 1'origen de coordenades, 

L'análisi de correspondéncies aporta una considerable infor- 

mació addicional mitjanqant les mesures de contribució deis 

elements (files i columnes) a l'inércia total del sistema i 

a la de cada vector de la nova base. El nombre de dimensions

de l'esoai, depen del nombre de variables del sistema: si hi 

ha N variables, l'espai estará representat en N-l dimensions.

En el cas present, per tal de prendre una bona descripció 

deis gráfics, és interessant de recollir un nombre de variables 

molt més elevat oue el de iimensions d'un espai de represen-
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tació ideal. 5i N=17, hom podría pensar oue és d'una utilitat 

purarnent simbólica, el fet de teñir una representació d'ob— 

servacions en 16 dimensions, si no fos que es poden despre

ciar tots els factors (o eixos de l'espai) més enllá del tercer. 

Els tres priroers, solen aportar entre un 65 i un 80^ de la 

contribució. En la present análisi, el primer factor contri- 

bueix amb un 49j75/j del total; el segon, amb un 17>72:/j i el 
tercer, amb un 9»92/'c., que fan un total de 77>38fi,

Kixl, es poden despreciar els 13 factors restants que, pre

sos en conjunt no contribueixen siné en poc més de la quarta 

parts són individualment poc representatius.

1.1 Interpretacid de 1'aniVlisi de coiT'^i'1

FACTORS
* *
I 2

1 4■
11 ,H. senegalensis M. capensis

t
M. cadenati ♦10 1 3® ♦ ♦ ♦ 

:«9*
M. merluccius t

♦?W15atlántic V2
4 »•••■ !*• r~T?♦ '♦ h3,4,5,6* > *

7,8 M. merluccius mediterrani

C variable

4 observació



-53-

les observacions contingudes dins el primer auadrant perta** 

nyen a l'espécie M« capensis i formen un núvol foma homoge- 

ni. Els descriptors de dins el núvol s<5n els oui Tiés el ca-

racteritzcn.

En el segon i tercer quadrant s'hi troba un núvol que conté 

M. cene-: rilrn.'i.i s, M. cadenati i M. merluccius atl&ntic d'una 

manera foroa homogénia i pariona. En el tercer auadrant hi ha 

un núvol de descriptors que, tot i influir en totes les ob

servacions, no en caracteritzen cap espécie en particular.

En el quart auadrant hi ha els individus raediterranis de 

M. merluccius representáis, tot formant un núvol que no 

s'acaba de senarar del tot amb el del primer auadrant.

1.2 Discussié.

En el cas concret de Merluccius capensis i de M. merluccius de 

la Meúitorránia, aouesta an3.1isi indica que totes dues espa

cies mostren en els factors 1-2, un capteniment pr&cticament 

igual peí oue fa ais descriptors 11 i 14, perd en referencia 

a d'al tren variables com ara les 3, 4» 5» 6, 7 i 8 d'una ban

da i les 12, 13, 15» 16 i 17 de l'altra, els primers definei- 

xen mis bé les característiques de 1'espacie M, merluccius 

(Mediterr&nia) i els segons influeixen més en els trets ge— 

nuins del perfil de M. capensis. Peí que fa a M. merluccius 

(Atlantic), I1:, senegalensis i M. cadenati l'análisi de corres- 

pondéncies no aporta cap informaeió nova que permeti de dis

cernir—les, les unes de les al tres. Aouest fet suggereix que 

cal cercar la diferenci acié per mit.iA d'altres métodes o d'al- 

tres tractaments.
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2 Pendro graines.

Per tal de tractar amb objectivitat la informació fornida 

per 1'el'otroforesi discontinua en gel amb Sl)3, s'han pres 

els gráfics densitométrics i s'han digitalitzat de manera sem- 

blant a 1'cementada per a l'an&lisi precedent. Han estat ava- 

luades les densitats óptiques de 10 punts significatius (va

riables) i s'ha bastit una matriu de distancies en qué les 

files són les observacions (individus) i les columnes, les 

variables (descriptors) . La matriu és tractada amb dos méto- 

des numérics d'aorupació diferents. L'un és l'anomenat UPGMA 

(Unweighted pair-group method using arithraetic averages. Agru- 

pation suivant la distance moyenne) que és el -nés usat per 

fer estudis de taxonomia numérica d'aquesta mena (SNIiATH i 

SOKAL, 1973) i general. L'altre és l'anomenat CLC (Complete 

Linkage Clustering. Agrégation suivant le diamétre). Tots 

dos són descrits sota l'acrónim SAH1J (Sequential, Aglomerative, 

Hierarchic, Nonoverlapping clustering methods) per SMKATH i

SOKAL (1973).

]ül resultat de l'anlicació d'aquests métodes és un grafus 

connex, sense cicles, amb tants de caps com elements hi ha 

per classificar més un quo correspon al conjunt total; els 

nusos són dicotómics i corresponen a particions del subcoujunt 

entre els elements del conjunt total* Dit d'una altra manera, 

pren la forma d'arbre (dendro,grama) provelt d'una escala 

on s'indica la proximitat de les parelles de particions que 

s'uneixen.

L'optimitsació de 1'UPGMA s'aconsegueix mitjanoant la parti- 

cipdció de tots els elements deis grups per agrupar. S'unei

xen els dos grups d'elements per ais quals és maxima la mit- 

jana aritmética de totes les similaritats, entre cada un
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dels membres de coda conjunt, amb tota els de l'altre.

Aquest algorisme és conservatiu resoecte de léepai.

L'algorisme que defineix el CLC opera unint pas per pas 

els dos grupa per ais quals és mAxiraa l'afinitat (o mínima 

la distancia) entre els doa elementa más allunyats de cada 

un deis grupa de dades. Aquest algorisme és generalment di- 

latador respecte de l'espai.

La métrica emprada tant en un cas com en l'altre , és la dis

tancia euclidiana, que se serveix de valors absoluta i és 

apropiada en els casos en qué les raagnituds són aproximada- 

ment del mateix ordre.

2.1 Interpretaoid.
Algorisme UPGMA- JistAncia euclidiana

8

6

4

. 2

542
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Algorisme CLC- Distancia euclidiana r 12

- 10

a

6

4

2

5432
1 M. raerluccius mediterrani

2 M. capensig
3 M. morlucciua atl&ntic

4 M. cadcaati

5 M. senegalensis

2.2 Discussi<5.

Amb els dos métodes d'agrupacíó descrits i amb la distancia 

euclidiana com a métrica, hom troba aouest grup do llucos 

agrupat -segons la similaritat de la composició proteica del 

sarcoplas^a- en dos subgruas diferenciáis! d'una banda s'aple-
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guen Mu oadenati i M. senegalensis i de l'altra, M. merluccius 

mediterrani, H. capensis i M. merluccius atl&ntic.

En tots dos dendrogrames es pot observar que, tot i que pot 

semblar sorprenent, M. merlucciu3 mediterrani és més afí amb 

M. capensis que amb«M« merlucclus atl&ntic. La similaritat 

entre M. capensis i M« merluccius mediterrani és forqa acusada: 

són les dues espacies que més afinitat mútca presenten dins 

el conjunt. Aquesta consideracié no és insospitada, peí fet 

que les corbes tipus de totes dues variante electroforétiques 

ja deixave i entreveure aquesta possibilitat»

D'altra banda, M» merluccius mediterrani i M. merluccius at- 

lántic, considerats un&nimament com components de la mateixa 

espécie, mostren una afinitat forqa més discreta, més enllá 

del llmit de. la no significanqa.

En l'altre grup s'hi troben M« cadenati i M. senegalensis 

amb una afinitat mutua mitjana, perb ambdues espécies molt 

ben diferenciades l'una de l'altra.

Es de remarcar la total coincidencia en valors absoluts de

¡etodes, per bé queles agruoacions obtingu.’es amb els dos 

1'escala del CLG és dilatadora amb respecte de l'espai tal

com queda dit més amunt»
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VI cot:gluüiohs

iis fa per primera vegada un estudi electroforAtic comparatiu 

de quatre espacies (que corresponen a cinc poblacions) del 

gAnere Merluccius de 1'AtlAntic oriental i la MediterrAnia.

A falta de les dales corresponents a M. paradoxus i a M. polli 

cal considerar que:

ler La sirailaritat entre les diferents espacies ós eitraordi- 

nAria, la qual cosa ja s'aprecia tenint només en compte les 

mesures biomAtriaues i la morfología. AixA obliga a fer ser

vir mAtodes molt fins per detectar i calibrar en la mesura 

justa aqüestes diferencies de la composició proteica del sar- 

coplasma.

2on Mitjancant 1'electroforesi en gel amb SD3 de la fracció 

proteica del miogen deis llucos, és possible discernir unes 

espacies d'altres, ja que oresenten caractcrístioues quanti- 

tatives genulne3 oue els són prApies.

És de remarcar que tot i presentar les mateixes bandes en elec

tro foresi de disc,:.d'un cantó, i en electroforesi en ,q;el amb 

oDS de l'altre (fet ja observat anteriorment) la singularitat 

que reoresenta que estiguin classificades com a espacies di

ferents; ara com ara ós un fet insAlit. La diferenciació cal 

trobar-la, per tant, ouantificant el valor de la concentra- 

ció proteica de cada banda.

3er L'electroforesi de disc no sembla ésser el mAtode més ido- 

ni per diferenciar totes les espAcies de Hugos de 1'AtlAntio 

oriental, per les proteínas sarcoplasmAtinues.

4rt Les agrupacions proporcionades pels mAtodes d'agrupació 

3AHN, apleguen d'una banda, les esnAcies l'Area de distribu- 

ció de les cuals depassa els 32e de le3 dues latitud3, mentre
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que per l'altra, agrupa les espacies l'área de ¿istribució. 

de les quals queda circumscrita dins aquests límits latitudi

nal s.

56 Mitjancant les análisis electroforátiques esmentades, no 

s'han detectat diferáncies apreciadles entre els individua 

de la mateixa espácie, perá de seres, estadis sexuals o 

edats (sempre de tres anys per araunt) diferents.

6á Els mátodes d'agrupacid UPGMA i CLC, amb la distáncia eu- 

clidiana com a m6trica, apleguen els resultats obtinguts p :r 

electroforesi en gel amb S1)S de manera que M. merluccius 

mediterrani uresenta l'afinitat máxima amb M. capensis, i una 

mis discreta similaritat amb M» merluccius atlántic. D'altra

banda, M. cadenati i M» senegalensis presenten entre si una 

afinitat mitjana, i amb el grup de M» capensis i M. merluccius, 

una ma.jor distáncia.
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VII R3SUM

S'analitzen i es comparen les proteínes sarcoplasmátiques 

del múscul dorsal blanc de Kerluocius capensis, M. cadenati 

M. senegalensis i M«, merluocius (de 1'Atlantic i de la Medi- 

terránia). Es presenten dos métodes electroforátics empratsi 

el de disc i el de gel amb SDS. Els resultats de l'electrofo- 

resi de disc sdn tractats amb l'análisi de correspondbncles, 

que destria M. capensis, M. merluccius mediterrani i un tercer 

grup on hi engloba M. cadenati, g, senegalensis i M. merluccius 

atl&ntic.
Els resultats de 1'electroforesi en gel amb SDS s<5n tractats 

amb dos métodes d'agrunació (UPGMA i CLC) i els lluqos són 

separats en dos grups, segons les afinitats mútuess en l'un 

presenten una afinitat máxima M. capensis i M> merluccius 

mediterrani, i a una certa distáncia, M. merluccius atlánticj 

l'altre grup aplega M, cadenati i M._ senegalensis.

En tots dos métodes electroforátics, la diferenciad^ deis 

electroforegrames tie les diverses espacies rau en les diferen
cies proteiques quantitatives, peí fet cue totes les espacies 

mostren les mateixes bandes en els mateixos indrets.
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