
 

  

Molecular mechanisms of membrane budding 
Memòria del Treball de Final de Grau de Bioquímica 

Universitat de Barcelona  
Institut de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC)  

 

Tutor UB :  

Ignàsi Ramírez  

Tutor extern :  

Maribel Geli Fernández-Peñaflor 

Alumne :  

Carles Esparré Casal  



1 
 

Índex 
 

 
0. Abstract                    2 
1. Introducció                   3 

1.1Introducció a l’estada                 3 

1.2Introducció a l’estudi : endocitosi               3 

 

2. Objectius del projecte i procediment                                                                   6 

 

3. Mètodes i resultats                  7 
               

3.1 Bzz1 y Vrp1 interaccionen en experiments de co-  immunoprecipitació 7 

3.1.1 Resultats preliminars               7 

3.1.2 Co-Immnoprecipitació de Bzz1·MYC i Vrp1·HA          8 

       3.2 Estudi de la localització per fraccionament cel·lular de Bzz1 i Vrp1      15 

       3.3 Estudi i visualització de possibles complexos proteics                            

20 

4. Conclusions  
 

5. Bibliografia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

0. Abstract  
Endocytosis is a very complex, regulated and conserved cellular process used by cells to incorporate portions from extracellular 
media.  

I have been working for the last 3 months in Maribel Gelí’s research group which focus in the analysis of the “molecular 
mechanism of endochytosis” in the Cellular Biology department of the IBMB of CSIC located in PCB.  

Their studies focus in the early steps of the endocytic pathway, namely the clathrin and actin dependent endocytic budding from 
the plasma membrane using Saccharomyces cerevisiae as a model system.  

In this TFG I focused in two proteins that participate in the early phase of endodytosis : Bzz1 and Vrp1, homologs of the 
mammalian Syndapin and WIP (WASP-interacting proteins) to investigate if they physically interact .  

These proteins are recruited to the endocytic sites coincident with the emergence of membrane curvature and with the initiation 
of actin polymerization. Interestingly Bzz1 has a BAR domain that can sense and generate membrane curvature and WIP has a 
number of G-actin binding sites that can help organizing  and initiating actin polymerization at endocytic site. Thus, we postulated 
the interesting hypothesis that Bzz1 and Vrp1 form a complex that can recognize the emergence of membrane curvature via the 
BAR domain of Bzz1 and transmit this information to Vrp1 to initiate actin polymerization at endocytic sites .  

In this TFG my objective is to study if Bzz1 and Vrp1 physically interact and if so, define where exactly the interaction occurs, either 
at the plasma membrane and/or in the cytosol  
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1. Introducció  
 

1.1 Introducció a l’estada  

Aquest TGF esta realitzat  al Parc Científic de Barcelona, més concretament al 

departament de Biologia Cel·lular del Institut de Biologia Molecular de Barcelona del 

CSIC,  formant part del grup de recerca : “Mollecular mechanism of endocytosis”  dirigit 

per la doctora Maria Isabel Gelí.  

El grup té com a objectiu l’estudi del procés endolític en eucariotes i es centra tant en 

els mecanismes moleculars implicats en el procés com en la regulació d’aquests.  

Per a estudiar aquest procés utilitzen com a organisme model el llevat Saccharomyces 

cerevisiae principalment, tot i que també utilitzen cèl·lules eucariotes superiors com les 

cèl·lules COS-1 per definir la funció de proteïnes no expressades a eucariotes 

inferiors, que adapten la maquinaria bàsica implicada en el procés de vesiculació als 

diversos processos fisiològics més complexes dels organismes multicel·lulars.  

Dins del grup de recerca hi ha varis fronts d’investigació oberts on cada integrant s’hi 

dedica de manera més específica sense deixar mai de banda l’objectiu general  del 

grup abans comentat .    

1.2 Introducció a l’estudi : endocitosi  

L’ endocitosi és el procés mitjançant el qual part de la membrana plasmàtica pateix 

una invaginació cap al citosol, englobant part del material extracel·lular. La maquinaria 

endocítica implicada en aquest procés s’encarrega de concentrar la carrega destinada 

a l´interior cel·lular i de generar força per deformar la bicapa lipídica per formar una 

invaginació, que finalment es separarà de la membrana plasmàtica per un procés de 

fissió.  No es coneix amb exactitud quina és la senyal que desencadena el procés. 

Maquinàries moleculars diverses poden generar  vesícules endocítiques a partir de la 

membrana plasmàtica amb formes, mides i càrregues diverses, de manera que s´han 

definit diverses vies d´internalització endocítica1. D´aquestes la més estudiada és la 

depenent de clatrina i actina i en la que es centra el grup de recerca on he realitzat 

l’estada2.  

Per tal d´estudiar el mecanisme molecular conservat evolutivament de la vesiculació 

endocítica depenent de clatrina i actina, el laboratori de M. I. Geli utilitza com a sistema 
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model el llevat S. cerevisiae, i és centra en estudiar el paper que juga l´actina en el 

procés de vesiculació endocític de la membrana plasmàtica, emprant tècniques 

innovadores com la TREM (Time Resolved Electron Microscopy)3 . A llevat, la 

polimerització d´actina és necessària pel procés d´invaginació i fissió4. Actualment 

s´intenta esbrinar com es transmeten canvis en la composició lipídica, la concentració 

de càrrega endocítica i la tensió o la curvatura de la membrana als factors activadors 

de la nucleació d´actina (NPFs) que participen en la vesiculació endocítica: l’homòleg 

de WASP (Wiskott Aldrich Syndrome Protein) Las17 i la miosina de tipus I Myo5 sense 

els quals no es podria donar el procés. Creiem que entenent com es regula el 

reclutament i la activitat dels NPFs podrem comprendre com es coordina la producció 

de vesícules amb el carregament de proteïnes o lípids destinats al sistema endosomal 

i com es controla en l´espai i el temps l´arquitectura dels filaments d´actina per tal de 

produir forces efectives capaces deformar la membrana plasmàtica. 

  

 

 

Estudis de TREM aplicats a l´estudi de la vesiculació endocítica desenvolupats pel 

grup, ha posat en evidencia que la generació de curvatura a la membrana durant el 

procés de vesiculació i l´inici de la polimerització d´actina estan coordinades i 

coincideixen amb l´aparició simultània als llocs d´endocitosi de dues proteïnes:  Bzz16, 

7 i Vrp18,9, homòlegs de la sindapina i WIP a mamífers respectivament.  

Bzz1 conté un domini BAR capaç de generar i reconèixer la curvatura de la membrana 

i dos dominis SH3 que interaccionen amb motius proliprolina10. In vitro, Bzz1 és capaç 

d´alliberar la inhibició de Las17 imposada per la proteïna adaptadora de la clatrina 

Sla1, d’aquesta manera Las17 podrà realitzar al seva funció com a NPF principal del 

Esquema que il·lustra els primers estadis del procés  endocític on podem veure a 
grans trets la maquinaria molecular implicada 2 
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procés . S’ha observat també que  Bzz1 a estadis posteriors migra cap al coll de la 

naixent vesícula i intervé en el tancament d’aquesta.  

Vrp1 és una proteïna molt rica en motius poliprolina i llocs d´unió a G-actina que és 

necessària per l´activació del segon NPF endocític, la miosina de tipus I Myo5. En 

base a les propietats bioquímiques de Vrp1 i Bzz1, la presencia de dominis SH3 a 

Bzz1 i poliprolina a Vrp1, i el seu reclutament simultani als llocs d´endocitosis, ens vam 

plantejar si aquestes dues proteïnes formàvem un complex que podria reconèixer 

l´aparició de curvatura a la membrana i transmetre aquesta informació a la maquinaria 

responsable d´iniciar la polimerització d´actina. 

 

 

 

.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema modificat a partir de l’esquema que podem trobar a 4  del procés endocític on he 
inserit les proteïnes Bzz1 i Vrp1 on es centra el meu TFG.  Aquest esquena permet veure 
els fets coneguts fins al moment del procés i les possibles teories o hipòtesi existents ( 
marcades amb un ?).  

D’aquesta manera en el meu TFG em centraré en intentar resoldre la primera d’elles : la 
formació o no d’un complex entre Bzz1 i Vrp1 i intentaré localitzar-lo per saber a on es 
forma.  
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2. Objectius del projecte  i procediment  
 

EN el context dels resultats anteriors , em vaig plantejar el següent objectiu :  

Investigar si Bzz1 i Vrp1 formen un complex o part d´un complex i si es així, 

definir si el complex és citosòlic o si bé  és forma a la membrana plasmàtica. 

Amb aquest objectiu general em vaig plantejar realitzar: 

- Experiments de co-immunoprecipitació amb agarosa acomplexada amb 

anticossos contra MYC i HA d´extractes proteics no desnaturalitzats de llevat, 

expressant les versions etiquetades Bzz1-MYC i Vrp1-HA d´aquestes 

proteïnes. Aquesta aproximació va requerir la generació d´una soca etiquetada 

al genoma que expresses Bzz1-MYC. 

- Realitzar fraccionaments cel·lulars i utilitzar gels natius i immunoblot per tal 

d´identificar complexes formats per Bzz1 i Vrp1 al citosol i/o a fraccions 

enriquides en membrana plasmàtica o microsomes. 

 

3.  Mètode i resultats 

3.1 Bzz1 i Vrp1 interaccionen en experiments de co-immunoprecipitació 

3.1.1 Resultats preliminars 

Per analitzar la possible interacció entre Bzz1 y Vrp1, originalment es va crear una 

soca deleccionada pel gen que codifica la Vrp1, que expressava la copia salvatge de 

BZZ1, etiquetada al genoma amb un epítop HA (BZZ1-HA) (Mata leu2 his3 met 15 

ura3 vrp1KMX BZZ1-HA::His3MX) i es va cobrir aquesta soca amb un plàsmid 

centromèric que expressava la Vrp1 salvatge (p111VRP1) sota el control del seu propi 

promotor o el mateix plasmid amb la Vrp1 etiquetada al N-terminal amb Proteina A 

(p111ProtA-VRP1).  

Amb aquestes soques es van fer immunoprecipitacions  utilitzant IgG–Sepharosa 

contra el marcatge amb  proteïna A. Com a resultat d’aquesta prova , no es va veure 

interacció especifica entre les dues proteïnes perquè la mateixa quantitat de Bzz1-HA 

apareixia associada a la IgG-Sepharosa, independentment de que la Vrp1 estigués 

etiquetada o no amb la proteïna A. Tanmateix però, es va sospitar que el marcatge 

amb la ProtA al N-term de la Vrp1 interferia amb la seva funció.  Concretament es va 

veure que :  
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1. En fraccionaments subcel·lulars, hi havia molt poc reclutament de ProtA·Vrp1 a 

la fracció enriquida en membrana citoplasmàtica (P13), comparant amb el 

reclutament  a la mateixa fracció de Vrp1 etiquetada amb un altre polipéptid 

més petit, inserit al C-terminal de la proteïna (Vrp1-HA).  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. En gels natius, la ProtA-Vrp1 formava menys complexos que la Vrp1·HA . 

 

3. 1.2. Co-Immnoprecipitació de Bzz1·myc i Vrp1·HA  

Per analitzar la possible interacció entre Bzz1 i Vrp1 necessitàvem primer generar 

soques que expressessin les dues proteïnes etiquetades  amb epítops diferents. Com 

sabíem que la Vrp1-HA era funcional vam llavors decidir utilitzar una soca que 

expressava aquesta proteïna sobre la proteïna salvatge i vam etiquetar la copia 

genòmica que codificava Bzz1 amb MYC (soca D, veure més endavant). 

La generació d´aquesta soca es va explicar a l´informe PII : la generació d’una nova 

soca Bzz1·MYC , soca en la que mitjançant una integració al DNA genòmic del llevat 

vaig aconseguir marcar permanentment el BZZ1.  

Les immunoprecipitacions es van realitzar amb agarosa acoblada a anticossos contra 

MYC i contra HA. Es va realitzar la immunoprecipitació de la soca descrita i dels 

soques descrites a continuació com a control d´especificitat: 

a) WT(381) +p862 (Vrp1·HA) : soca de Saccharomyces Cerevisiae WT 

transformat amb el plàsmid de la  Vrp1 etiquetada  a la part C-terminal amb la 

proteïna HA . Aquest epítop és menor i a l’altre extrem de la proteïna comparat 

amb el que fins ara havien utilitzat amb la ProtA . Amb aquest nou epítop 
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pretenc salvar els possibles efectes negatius que el epítop anterior aportava a 

la proteïna i feia que no actues com quan no estava marcada.  

b) WT(381)+p106(Vrp1): soca WT de Saccharomyces Cerevisiae transformada 

amb el plàsmid de la Vrp1 sense etiquetar. Utilitzaré aquesta soca 

principalment com a control de la transformació . 

c) Bzz1·myc +p106 (Vrp1) : soca originada a partir del WT de Sacchamoryces 

cerevisiae amb el gen cel·lular del  Bzz1 etiquetat a la part C-terminal. Aquesta 

soca la vaig crear jo mateix per a la biblioteca del grup durant la meva estada , 

a més transformat amb el plàsmid que codificava la Vrp1 no etiquetada. 

d) Bzz1·myc + p862( Vrp1·HA) : soca originada a partir del WT de 

Sacchamoryces cerevisiae amb el gen cel·lular del  Bzz1 taggejat a la part N-

terminal. Aquesta soca la vaig crear jo mateix per a la biblioteca del grup durant 

la meva estada , a més es va  transformat amb el plàsmid que codificava  la 

Vrp1·HA.  

( Per a més informació dels plàsmids 106 i 862 veure annex : plàsmids pagines 19 i 

24).  

Totes les soques han estat generades a partir la soca salvatge amb el següent genotip 

: Mat a his3 leu2 met15 ura3 

Totes les soques van ser crescudes en medis SDC- el nutrient que hem permetrà 

seleccionar els plàsmids de  les soques transformades :  

    -soca A : SDC – Leu  

    -soca B : SDC – Leu 

    -soca C : doble selecció en  SDC- His - Leu  

    - Soca D : doble selecció en SDC – Leu i – His  

Per generar una soca que expresses la proteïna Bzz1 conjugada amb la proteïna myc  

vaig buscar a la col·lecció de plàsmids un dissenyat per al marcatge de proteïnes que 

contingues el epítop myc associat a un marcador auxotròfic salvatge que es pogués 

seleccionar en la soca salvatge.  Aquest plàsmid va resultar ser el plàsmid número 338 

( veure annex:plàsmids pàgina 21).  

Una vegada amb el plàsmid adequat pel meu propòsit vaig utilitzar la tècnica de la 

PCR amb l’objectiu de generar un cassete que tingues 40 parell de bases 

immediatament upstream del codó STOP del gen BZZ1 en pauta de lectura amb el 

epítop MYC i 40 parell de bases immediatament downstream del stop codon de BZZ1 
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després del marcador HIS3. Aquest cassette de DNA lineal es va purificar i transformar 

en el llevat salvatge per tal d´induir la recombinació homòloga. Les soques amb el 

cassette recombinat al genoma es van seleccionar amb medi SDC-His. 

 

 

Per a tal de dissenyar els primers per fer la PCR, vaig buscar la seqüencia codificant 

del BZZ1 a una base de dades especialitzada en Saccharomyces Cerevisiae:  

http://www.yeastgenome.org/ .  

 

Una vegada a la base de dades, vaig buscar la seqüencia codificant per a la meva 

proteïna : http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?locus=BZZ1 

 

Busco l’origen i el final de la seqüencia codificant i dissenyo els primers 

complementaris des del final del ORF i -40 parells de bases tal com mostra la figura 

anterior  , la seqüencia i els primers són els que es mostren a continuació:  

 

Seqüencia Primer 

5’-ACTGCCTAACTTCCAGA-3 ( posició -

40 respecte el final del ORF) 

5’-TGACGGATTGAAGGTCT-3’ 
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5’-CGGTCCCTTTTATAAAT-3’ ( final 

ORF) 

5’-GCCAGGGAAAATATTTA-3’ 

 

Una vegada amb els primers dissenyats procedeixo a realitzar al PCR tal i com mostra 

el protocol ( Veure annex : protocols ; PCR pàgina 7 ) i seguidament purifico el resultat 

segons com també  indica el protocol ( veure annex : protocols ; purificació PCR , 

pàgina 11) . 

Una vegada amb el material genètic ja purificat he de passar a transformar el llevat ( 

veure Annex: protocols; transformació a llevat , pàgina 5). Per a la transformació he 

escollit la soca de Saccharomyces cerviseae wilt type (WT: Mat a his3 leu2 met15 

ura3) de la biblioteca ja que abans d’obtenir els resultats satisfactoris que exposaré a 

continuació, vaig interntar-ho amb la soca vrp1Δ i no vam aconseguir cap soca que 

expresses Bzz1-MYC. 

D’aquesta manera realitzo la transformació i sembro les cèl·lules transformades en el 

medi mínim adequat. Si veiem la fitxa del plàsmid, aquest codifica el gen salvatge 

HIS3 també per a resoldre l’auxotròfia de Histidina causada per la mutació his3 a la 

soca. D’aquest manera plaquejaré les cèl·lules de llevat transformades en un medi 

SDC – His. Les colònies que em creixin seran les que han integrat el gen salvatge 

HIS3 al genoma i permeten créixer a la soca his3 en medi sense histidina. 

D’aquesta manera les soques que creixin en aquest medi , les ressembraré un altre 

cop en el mateix medi SDC-His per  tal d’assegurar-me que al menys fins a aquest 

punt, han incorporat el marcador.  

 

Imatge on podem veure els 4 candidats principals a contenir la integració desitjada. 
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Fins aquest punt tinc soques que han incorporat el marcador però no sé si han integrat 

aquest al gen que codifica Bzz1 i si produeixen el Bzz1·myc d’interès.  

Per saber això, hauré de fer un trencament cel·lular ( veure annex : protocols: 

fraccionament , pàgina 4 ) per tal de després mitjançant un immunoblot intentar 

detectar la meva proteïna marcada d’interès en el cas de que s’expressi.  

La primera vegada que vaig  fer el immunoblot  , veia  una línia molt clara que podria 

tractar-se de la proteïna Bzz1·myc  i tot i que creia  que els resultats per aquesta 

rèplica eren satisfactoris, vaig repetir un altre cop la pràctica perquè aquesta soca es 

replicava  de manera molt i molt lenta en cultiu líquid i ens volíem assegurar que això 

no era resultat d´un genotip mutat independent del etiquetat de la proteïna.  

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera després de repetir el procés descrit anteriorment, obtinc el següents 

resultats per al western blot  :  
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Com podem veure ara tenim una banda molt clara a la rèplica 1.4 i a la 1.1 que 

correspon al BZZ1·myc ja que el pes del Bzz1 ronda els 71 kDa i l’epítop no li dona a 

aquest un augment de pes considerable ja que la seva mida es de 8-10 aa. Les 

soques etiquetades en aquest cas tenien un creixement semblant a la soca salvatge. 

 

Una vegada obtinguda la soca desitjada, seguim amb el mètode de la IP ( veure annex 

: protocols : IP, pàgina 16 ) . Com ja he dit faré dues immunoprecipitacions diferents ; 

una contra el myc ( i el Bzz1 conjugat) i un altre contra HA ( i la Vrp1 conjugada) .  

Per a fer aquests IP , utilitzaré matrius d’agarosa conjugada amb IgG cada una contra 

un dels marcatges indicats, d’aquesta manera, atraparé específicament totes les 

molècules que siguin reconegudes per l’anticòs, idealment només atraparé les 

proteïnes marcades o bé amb MYC o amb HA .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta imatge és un esquema senzill que mostra com funcionarà la IP . Primer hauré 

d’agafar la matriu , rentar-la i activar-la per poder-la utilitzar tant per la IgG·anti-myc 

com la IgG·anti-HA  

D’aquesta manera procedeixo amb el protocol i mentre realitzo aquest,  penso els 

resultats que a priori hauria d’obtenir teòricament . D’aquesta manera a la figura 

següent mostro el que espero trobar-me :  
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A la figura superior podem veure els resultats esperats per a la IP contra HA en cas de 
que hi hagi interacció. Espero veure la Vrp1·HA en forma monomèrica a l’alçada dels 
81 kDa. 

 

 

A aquesta segona figura,  observarem les proteïnes marcades amb myc. La marca 

inferior correspon al Bzz1 de forma monomèrica ( 71 kDa).  

A aquestes proves no observaré complexos proteics als gels ja que les mostres són 

sotmeses post-IP a un western blot precedit d’una SDS-PAGE. Observaré les 

proteïnes que immunoprecipitin solubilitzades i desnaturalitzades amb SDS  i 
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comparant els resultats d’aquestes figures i dels resultats que obtingui podré deduir si 

les meves dues proteïnes d’interès interaccionen o no .  

Procedint amb la prova, els resultats que vaig obtenir són els següents :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com veiem a l’ imatge superior, els resultats  l’incubació amb la agarosa anti-HA   no 

han estat els esperats i sense  cap dubte hi ha hagut algun error en el procediment per 

el que aquesta prova no tindrà validesa mentre que pel que fa a la prova B , els 
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resultats concorden amb el que esperàvem. Analitzaré les causes de l’error de A i els 

resultats de B extensament a l’apartat “conclusions”.  

De manera ràpida puc dir que segurament la causa de l’error a A ha estat una mala 

manipulació de les soques ja que totes expressen Vrp1-HA. Tot i això les 

immunoprecipitacions amb agarosa anti-MYC indiquen que Vrp1-HA y Bzz1-MYC sí 

interacciones de manera específica.  

3.2 Estudi de la localització per fraccionament cel.lular de Bzz1 i Vrp1 .  

Un cop demostrat l´existència de la interacció Bzz1-Vrp1 vam voler investiga en gels 

natius si podíem identificar algun complex que contingués tant Vrp1 com Bzz1 i definir 

si estava associat al citosol o la membrana plasmàtica. Com a pas previ vam 

començar realitzant fraccionaments cel·lulars de les soques que es descriuen a 

continuació. 

Per a aquesta proba , vaig cultivar una sèrie de soques que expressavem les meves 

proteïnes marcades Vrp1-HA, Bzz1-HA, una soca no etiquetada per poder controlar 

l´especificitat dels anticossos i una soca BZZ1-HA vrp1per verificar més endavant  si 

aquestes proteïnes es troben formant un complex, que requereix Vrp1 per formar-se. 

D’aquesta manera, les soques de Saccharomyces cerevisiae  que faré servir pel meu 

estudi seran les següents :  

A) WT (381) : soca salvatge no taggejada per a Saccharomyces cerevisiae . 

L’utilitzaré com a soca control per a  controlar l´especificitat dels anticossos 

contra HA i MYC.  

El seu genotip sencer és el següent :  

Mata his3 leu2 met15 ura3 

 

B) BZZ1·HA (1216) : soca de Saccharomyces cerevisiae amb el Bzz1·HA marcat 

al genoma del llevat.  

El seu genotip sencer és el següent :  

Mata his3 leu2 met15 ura3 BZZ1·HA::HIS3 

 

C) BZZ1·HA vrp1 : soca de  Saccharomyces cerevisiae amb el Bzz1·HA marcat 

al genoma però deplecionat de Vrp1. Aquesta soca em servirà per a comparar 

els resultats obtinguts amb l’anterior soca per els experiments amb gels natius i 

veure si la presència de Vrp1 és necessària per a la formació del suposat 

complex.  
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El seu genotip sencer és el següent :  

Mata his3 leu2 met15 ura3 BZZ1·HA::HIS3+ vrp1



D)  VRP1 + p862 (Vrp1·HA) :  soca  de Saccharomyces cerevisiae transformada 

amb  un plàsmid codificant per a la Vrp1·HA. Per més informació del plàsmid 

veure annex : Soques i plàsmids pàgina 24. 

El seu genotip sencer és el següent :  

Mata his3 leu2 met15 ura3 vrp1::KMX p111VRP1-HA 

 

Una vegada amb les soques escollides (seran les mateixes per als gels natius) faig un 

cultiu amb el medi indicat  per a cada soca  primer en placa i desprès en medi líquid. 

La soca VRP1·HA la creixeré a SDC-Leu  mentre que totes les altres les creixeré a 

SDC-Leu + Leu afegida (és millor créixer les soques per a una mateixa prova en  

medis lo més semblant possibles per evitar possibles efectes no desitjats causats per 

les diferencies entre els medis de cultiu).   

Per tenir suficient biomassa per aquesta prova i per a la següent amb el gels natius, 

creixeré 600 mL fins a una D.O. de 0.6 - 0.7 per assegurar-me d’agafar les cèl·lules en 

fase encara exponencial i que s’estiguin replicant encara activament i sense cap causa 

de possible estrès: manca de nutrients, massa densitat cel·lular ... 

Una vegada les soques han crescut les precipito i les congelo a -80ºC per a fraccionar 

al dia següent. Una vegada arribats a aquest punt procedeixo amb el protocol de 

fraccionament i de immunoblot.  

Post fraccionament tindré les següents mostres de cada soca :  

-T (total): veure una gran concentració de proteïna però no podré diferenciar a quina 

fracció corresponen els resultats.  

-P13 (enriquida en membranes cel·lulars i endosomes):  espero a priori veure una 

concentració significativa de Bzz1 i Vrp1 que estaran funcionant al procés de 

veiculació endocític en el moment de la recol·lecció de les cèl·lules.   

-P100 (microsomes i petites vesícules cel·lulars): espero veure la menor quantitat de 

Bzz1 i Vrp1 de totes les fraccions. 

-S100 (enriquida en citoplasma): espero veure una concentració alta de Bzz1 i Vrp1 ja 

que aquests dues proteïnes són citosòliques. 
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Abans de fer l’immunoblot de totes les fraccions, en faré un altre amb els totals (T) per 

veure que no hi ha hagut cap equivocació en el procés fins al moment.   

D’aquesta manera, calculo la concentració de proteïna de les meves mostres. Per tal 

de fer-ho, utilitzaré el reactiu Bioassay de Biorad (veure Annex : protocols , Càlcul de 

concentració proteica, pàgina 6). Faré una recta patró amb  concentracions conegudes 

d’albúmina, afegiré el colorant i mesuraré l’absorbància una vegada mesurades les 

absorbàncies de la recta patró, faré el mateix per a les mostres i intercalaré els 

resultats D.O d’aquestes a la recta per determinar la concentració proteica.  

Per a les mostres de les soques WT, Bzz1·HA i Bzz1·HA amb la Vrp1 deleccionada 

carregaré 20 µg de mostra mentre que per la Vrp1·HA en carregaré 40 ja que la Vrp1-

HA és poc abundant i gràcies a unes proves prèvies al TFG que vaig fer  amb 

concentracions diferents de Vrp1 vaig veure que a partir 30 µg la Vrp1 s’observa bé i 

que a partir de 40 µg de mostra la mobilitat es veia afectada.  

 

 

 

 

 

D’aquesta manera,  una vegada sé quines  quantitats de mostra he d’utilitzar per a 

observar totes les meves proteïnes , procedeixo a fer el immunoblot blot dels totals 

amb les concentracions abans indicades.  

 

 

 

La imatge  superior correspon a les proves d’expressió i reconeixement de la Vrp1. Vaig utilitzar 
dues soques diferents, la Myo5Δ Vrp1·HA +p265( Myo5) ( veure annex : plàsmids , pàgina 20) i la 
soca WT +p862 (Vrp1·HA)( Annex : plàsmids , pàgina 24). 

 Seria millor utilitzar la soca 265 perquè el marcatge esta integrat al genoma del llevat però en 
realitat només veig una bona d’expressió de la VRp1·HA a aquesta proba i fins al moment no 
havia vist una suficient expressió , d’aquesta manera vaig decidir-me per a utilitzar la soca WT 
+p862 (Vrp1·HA) ja que al ser la primera vegada que els utilitzava els resultats eren molt bons no 
com amb l’altre soca.  
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Els resultats per al immno blot preliminar a la proba dels extractes totals (T) van ser els 

següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada amb els resultats dels totals que m’indiquen que no hi ha hagut cap 

errada alhora de cultivar les soques ni del posterior fraccionament ( mala retolació per 

exemple) que hem farien repetir el procés des de el principi i perdre una setmana de 

treball  procedeixo a fer el western blot per a les meves fraccions cel·lulars exactament 

com descriu el protocol ( veure annex:protocols: western blot, pàgina 12 ) . 

D’aquesta manera , desprès de realitzar l’electroforesi , la transferència, el revelatge 

amb l’anticòs α-HA conjugat a peroxidasa els resultats pel fraccionament de les meves 

soques van ser els següents :  

 

  

 

 

 

 

A la imatge superior podem veure els resultats del revelatge del immunoblot. Podem 
observar una banda molt clara a l’alçada dels 71 kDa i la doble banda característica de la Vrp1 
a l’alçada d’uns 71 i de 81 kDa. 
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Aquests resultats s’analitzaran amb detall a l’apartat “conclusions”.  Tot i que de 

manera ràpida podem dir que els resultats concorden amb el que s´esperava ja que 

primer de tot observo les bandes a l’alçada correcte i segon, observo les 

concentracions relatives també esperades: major concentracions a la fracció del S100 

corresponent a  la fracció enriquida en citoplasma seguit del P13 corresponent a la 

fracció enriquida en PM i en darrer terme observa una menor concentració a la fracció 

del P100 o enriquida en microsomes. No sembla que la delecció d el gen que codifica 

la Vrp1 afecti de manera significativa al reclutament de Bzz1 a la fracció enriquida en 

membrana plasmàtica. 

3.3. Estudi i visualització de possibles complexos proteics  

Aquesta part de l’estudi es basarà en la realització d’una electroforesi nativa i el 

posterior immunoblot per detectar complexes que incloguin Bzz1 y/o Vrp1.  

L’electroforesi nativa és una variant de la tècnica d’electroforesi en gels d´acrilamida 

per separar proteïnes en la qual les mostres no es desnaturalitzen. A l’electroforesi 

convencional SDS-PAGE  l’objectiu és la separació de les proteïnes monomèriques de 

la mostra segons el seu pes molecular . Per aconseguir aquesta separació , tractem 

les mostres amb calor en presència de SDS per tal de desnaturalitzar-les i trencar 

l’estructura tridimensional de la proteïna. L´ SDS confereix a les mostres proteiques 

càrrega negativa proporcional a la mida de la proteïna i trencar possibles complexos 

amb altres molècules . La electroforesi nativa, té la peculiaritat de que la mostra no es 

tractada amb substàncies desnaturalitzants com el SDS sinó que les mostres són 

tractades amb blau de Coomasie per tal de donar càrrega negativa a les proteïnes 

A la figura superior podem veure els resultats del immunoblot realitzat amb les fraccions 
cel·lulars dels nostres cultius. A primera vista els resultats són correctes ja que no observem 
senyal a les bandes del WT, veiem senyal específica a la banda dels 71 kDa a les mostres del 
BZZ1·HA  i del BZZ1·HA  Vrp1Δ. A les mostres amb la VRP1·HA observem les dues bandes 
característiques a uns 70 kDa i als 81 kDa.   
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proporcionalment a la seva mida com fa el SDS en la SDS- PAGE però sense 

desnaturalitzar-les.  

D’aquesta manera, al no tractar les mostres amb substàncies desnaturalitzants i 

conjuntament amb mantenir les mostres congelades el màxim de temps possible quan 

les estem manipulant, mantenim els possibles complexos proteics intactes ( en major o 

menor grau) al mateix temps que els podem separar electroforeticament gràcies a la 

càrrega negativa que els hi confereix el blau de Coomasie G-250.  

Per a aquesta prova, utilitzaré les mateixes alíquotes de les  mostres del 

fraccionament anterior que segueixen  congelades a -80ºC , és molt important 

mantenir les mostres sempre a la temperatura més baixa possible fins a començar 

l’electroforesi.  

A banda d’això, cal destacar un tractament previ a l’electroforesi d’algunes de les 

mostres congelades:  les mostres del fraccionament que suposem que contenen una 

concentració de lípids que creiem que podem interferir en els resultats  les tractem de 

manera dèbil  amb un detergent no ionic anomenat Digitonina (concentració final 1%) 

per tal d’intentar trencar les membranes i malmetre en el menor grau possible els 

complexos proteics.  Per a més detalls de la preparació de les mostres tant del 

protocol de l’electroforesi nativa i el western blot mirar Annex: protocols, pàgina14 .   

Principalment utilitzaré la digitonina a les mostres de P13 i P100 tot i que no estaria de 

més carregar les mostres de S100 un amb Digitonina i un altre sense per veure si 

afecta als resultats ( en el meu cas no les vaig carregar a totes les rèpliques de la 

prova ja que no vaig observar diferències quan ho vaig fer).  

 

A un dels gels carregaré a part una mostra del S100 tractada amb SDS i bullida a 95ºC  

que jugarà el paper de control i em servirà per a  veure a quina alçada corre el 

monòmer de Bzz1 i Vrp1 i comparar-la amb el complex si és que n’observo algun .  

 

El disseny de l’electroforesi nativa serà el següent :  
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D’aquesta manera procedeixo a carregar 20 µg de les mostres de P13,P100 i S100 de 

les soques de : WT, Bzz1·HA i Bzz1·HA Vrp1Δ mentre que per a la soca de Vrp1·HA 

carregaré 40 µg com de costum ja que els nivells de  Vrp1·HA  són baixos.  

En  aquesta prova ,  he de detectar possibles complexes proteics, necessito carregar 

el  màxim de mostra que pugui sense que aquesta gran concentració  interfereixi a la 

mobilitat proteica.  Per a aquesta prova  no es sol carregar  la fracció del total (T) ja 

que la complexitat de la mostra és més alta i la mobilitat no sol ser bona.   

Una vegada acabada l’electroforesi i la transferència , l’aspecte de les nostres 

membranes de nitrocel·lulosa és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Una vegada amb la transferència realitzada, només queda acabar amb al protocol i 

prosseguir al a la incubació amb l’anticòs anti·HA conjugat a peroxidasa.  Els resultats 

a diferents exposicions  es mostren a continuació:  

 

 

 

 

A les imatges superiors podem observar el resultat de la transferència de la nostra electroforesi nativa , a 
diferencia de les transferències en els SDS-PAGE de les probes anteriors , aquestes no cal tenir-les amb 
Ponceau Red ja que el blau de Coomasie que els hi confereix la càrrega negativa proporcional a la seva 
mida també les tenyeix. De totes maneres cal seguir amb el protocol de immunoblot per a revelar 
específicament la posició de les nostres proteïnes d’interès.  
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A les imatges anteriors, observem uns resultats que disten molt dels resultats d’una 

electroforesi del tipus SDS-PAGE, observem unes marques “allargades” cap a l’origen 

de la migració, aquestes marques corresponen als suposats  complexos proteics (per 

diferenciar el que són potencials complexos i el que no, comparem els resultats d’una 

certa fracció amb els monòmers de les mostres control).  

A simple vista podem localitzar dos complexos molt clars , al P13 del 1216 i al P13 del 

862.   

Aquests resultats s’analitzaran de manera més detallada a l’apartat “conclusions” tot i 

que de manera ràpida puc dir que corresponen a l’esperat ja que veig un possible 

complex de aproximadament el mateix pes molecular a la fracció P13  a les soques 

que expressen Vrp1-HA i Bzz1-HA. D´acord amb la hipòtesi de que aquest complex 

està format per Vrp1 i Bzz1, la deleció de Vrp1 fa desaparèixer aquest complex en la 

soca que expressa Bzz1-HA. 

 

 

 

4. Conclusions  
 

En aquest apartat, exposaré les conclusions a les que puc arribar gràcies a les meves 

proves. Primer exposaré les conclusions a les que arribo prova per prova i finalment , 

de manera conjunta, intentaré donar una resposta a la hipòtesi inicial. .  

Per a la primera prova :  la Immunoprecipitació selectiva dels complexos de Bzz1·MYC 

i Vrp1·HA:  

Aquestes dues  immunoprecipitacions  diferents van ser revelades amb anticossos 

anti- HA o anti- myc,  respectivament .  

A l’ immunoprecipitació A ( revelada amb anticossos anti-HA) , pel que fa als totals, 

observo senyal a tots cosa que m’indica que hi ha hagut algun tipus d’error ja que ni la 

Imatge modificada per insertar els 
marcadors de pes mol·lecular .  
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mostra del Bzz1·myc+VRP1 o del WT+VRP1 de donar senyal per a la Vrp1·HA . A 

conseqüència, observo també  a la IP contra HA i revelada amb Ab α HA senyal també 

a totes les mostres ( amb les dues bandes característiques de la Vrp1 a 70 i 81 kDa a 

totes les mostres. .  

D’aquesta manera els genotips anteriors no són vàlids per a la prova i observant tots 

els resultats de la prova, puc dir que van ser modificats (per una equivocació al 

procediment) de la següent manera:  

Genotip inicial Genotip observat 

WT + p106 ( Vrp1) WT + p862 (Vrp1·HA) 

Bzz1·myc+p106( Vrp1) Bzz1·myc+p862 (Vrp1·HA ) 

Bzz1·myc+p862( Vrp1·HA) Bzz1·myc+p862 (Vrp1·HA) 

WT + p862 (Vrp1·HA) WT + p862 (Vrp1·HA) 

 

D’aquesta manera, puc explicar perfectament  els resultats d’aquest revelatge amb 

anticossos anti-HA de la IP contra HA  on observo senyal de totes les mostres.  

Ja per últim, a la IP contra myc però també revelada amb anticossos anti-HA d’aquesta 

prova, observo senyal a les mostres del Bzz1·myc+p106( Vrp1) original , ara 

Bzz1·myc+p862 (Vrp1·HA) i al Bzz1·myc+p862 (Vrp1·HA ) com pretenia  d’un bon 

principi. D’aquesta manera, a la IP contra myc veig senyal de la Vrp1·HA. Aixó vol dir 

que en el moment de realitzar la IP aquestes dues proteïnes van immunoprecipitar 

juntes, per tant vol dir que estaven formant un complex proteic i per això ara observo la 

Vrp1·HA (recordar que posteriorment a la IP he realitzat un immunoblot on les mostres 

han estat desnaturalitzades per això no podré observar complexos proteics sinó que 

només els monòmers que els formaven ).  

Per a les IP revelades amb anticossos anti-myc, dir que els resultats d’aquestes 

s’ajusten més a l’esperat amb anterioritat tot i haver comés un error alhora de 

manipular les soques pel que fa al marcatge de la Vrp1.  

En aquests resultats, pel que fa al total, observo senyal al Bzz1·myc+p106  ara 

Bzz1·myc+p862 (Vrp1·HA) i al Bzz1·myc+p862 (Vrp1·HA ) original (de fet, ara es 

poden considerar rèpliques ja que contenen el mateix genotip tot i que la intenció de la 

prova no era aquesta). A la part revelada amb anticossos anti-myc, però prèviament 

immunoprecipitada contra HA , observo dues marques que corresponen al myc, això 

vol dir que en el moment de la IP, el Bzz1·myc i la Vrp1·HA estaven formant un 

complex entre les dues, d’aquesta manera reafirmo la conclusió obtinguda a la IP 
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contra myc revelada amb Ab α HA . Pel que fa a l’última IP contra myc revelada amb el 

Ab α myc , observo també senyal això vol dir que en el moment de la IP el Bzz1·myc i 

la Vrp1·HA estaven formant un complex que desprès amb la SDS-PAGE he trencat.  

Seguidament, a  l’estudi de la localització i la quantificació relativa del Bzz1 i de la Vrp1 

, he corroborat els pesos  moleculars que apareixen a bases de dades com Pubmed  o 

Uniprot 6,8  . A les meves proves, observo un pes molecular d’uns 70-71 kDa per el 

Bzz1 i per a la Verprolina, observo dues bandes de migració diferents per a aquesta 

proteïna ; una a l’alçada dels 70 kDa i l’altre a l’alçada d’uns 80 kDa.  

L’origen de l’aparició d’aquesta doble banda per a la Vrp1 encara no està contrastada 

del tot però la hipòtesi més recolzada fins al moment   explica aquest fenomen gràcies 

a l’estructura de la pròpia proteïna.  

Com ja he explicat , la Vrp1 és una proteïna de 81 kDa i 817 aminoàcids que conté un 

gran nombre de prolines a la seva estructura, (d’aquí el prové el seu nom en llevat) 

aproximadament conté un 24% de prolines a la seva estructura la majoria formant 

dominis o motius rics en prolines del tipus que interacciona amb dominis SH3 (dominis 

d’interacció proteïna – proteïna). Una vegada explicada la peculiaritat estructural 

d’aquesta proteïna, dir que els investigadors creuen que l’aparició d’aquesta doble 

banda de migració d’aquesta proteïna es deu a la diferent isomeria de les prolines a 

l’estructura: la seva conformació en cis o trans a l’estructura  global de la proteïna 

condiciona la migració d’aquesta. La prolina és un dels aminoàcids que podem trobar a 

prolines de manera cis- o trans-  ( estats isoenergetics per les dues isomeries) , la 

diferent composició isomèrica d’aquestes (24% dels residus de la proteïna), 

condicionarà la migració de la proteïna durant la prova.  L’efecte de la isomeria és tant 

important que  tot i perdre l’estructura tridimensional de la proteïna durant el SDS-

PAGE gràcies als agents desnaturalitzants com el propi SDS o la calor a la que aplico 

les mostres aquesta isomeria diferencial es capaç de condicionar la migració.  A la 

següent imatge  podem veure la diferencia entre l’estructura cis o trans de la prolina.  
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Deixant aquest tema per explicat, passaré a analitzar el segon objectiu d’aquesta 

prova: determinar les concentracions relatives a les diferents fraccions subcel·lulars.  

Pel que veig als resultats de la pàgina 19 , observo una major concentració relativa al 

S100 (fracció enriquida en citosol), aspecte que concorda amb la bibliografia llegida 

prèvia a la realització del TFG ja que aquestes dues proteïnes són proteïnes 

majoritàriament citosòliques que migren a la membrana plasmàtica i és aquesta fracció 

( P13: enriquida en PM i endosomes ) on trobem la segona concentració relativa 

major, ja per últim trobem la fracció del P100 o vesícules intracel·lular (enriquida en 

microsomes) on les concentracions d’aquestes proteïnes són menors  tot i que  als 

resultats com en el cas de la Vrp1 de l’imatge B de la pagina 19 semblen majors 

segurament correspon a la mostra del costat ja que si la concentració proteica és molt 

alta pot passar que passi al pou del costat.  

D’aquesta manera  les fraccions que contenen de major a menor concentració de les 

proteïnes d’interès  són: S100>P13>P100.  

Ja per l´estudi i visualització de possibles complexos proteics, puc dir que observo 

possibles complexos proteics entre les meves proteïnes d’interès. Pel que fa als 

resultats de la prova, observo un possible complex proteic al P13 de la mostra 1216 ( 

Bzz1·HA) que desapareix a la mostra Bzz1·HA deleccionada per Vrp1. Aixó m’indica 

que la Vrp1 forma part d’aquest complex i ho acabo de confirmar a la mostra del P13 

del 862 (Vrp1·HA)  on observo un altre complex proteic que corre a una alçada similar. 

D’aquesta manera els resultats indiquen que Bzz1 i la Vrp1 formen part d’un mateix 

complex proteic a la membrana plasmàtica. 

Sintetitzant els resultats anteriors, fins al moment amb el treball analitzat sé que:  
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- El Bzz1 i la Vrp1 formen complexes a P13 presumptament entre ells ja que apareixen 

a la mateixa alçada i aquest mateix no és present al P13 de la mostra del BZZ1·HA 

Vrp1 Δ. Veiem un complex de la Vrp1 al S100 però no puc afirmar que es tracti d’un 

complex amb el Bzz1 ja que no observo aquesta senyal a la mostra del S100 de la 

soca Bzz1·HA.  

- Observo una co-immunoprecipitació simultània d’ambdues proteïnes a les meves IP 

ja que a la IP contra myc revelada amb l´anticos anti-HA detecto senyal de la HA 

provinent del marcatge de la Vrp1·HA i a més, a la IP contra HA revelada amb 

l´anticós anti myc , observo senyal provinent del marcatge amb myc del Bzz1·MYC.  

 

Amb aquestes dades, ja puc intentar  respondre a  la hipòtesi inicial del TFG : 

“Formaran el Bzz1 i la Vrp1 un complex proteic i si és així a on es forma?  

La resposta sembla ser que Vrp1 i Bzz1 formen un complex només a la membrana 

plasmàtica i per tant, és possible que la seva interacció estigui regulada per la 

presència de determinats lípids, l´aparició de curvatura o la interacció amb altres 

proteïnes endolítiques. 
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